
Aplicações para Missões Críticas

INFINITE POWER

de 10 kVA a 300 kVA

Sys 33

Tecnologia de dupla conversão IGBT,
permitindo economias extraordinárias,

 proporcionando em simultâneo
proteção da carga de nível superior

UPS TRIFÁSICA

  Desenho Retificador IGBT
Dupla Conversão  

  Tensão e Frequência Independentes (VFI)
  Energia Ecológica  
  Elevada Taxa de Disponibilidade
Elevada Fiabilidade
Eficiência

 
 

 

GROUP

UPS
UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA 
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Centros de Dados

 
Salas de TI

 
Linhas de Produção

 
Unidades de Processamento

 
Blocos Operatórios de Hospitais

 
Equipamentos Médicos

 
Equipamentos Magnéticos

 
Laboratórios

 
 Sistemas de Segurança

 
Sistemas Financeiros

 
Transportes e infraestruturas

 
Sistemas de Televisão

 
Equipamento de Difusão 

e de Transmissão
 

Radio e Telecomunicações
 

Iluminação e Emergência
 
Centros de Atendimento Telefónico

Aplicações

Sys 33
10 kVA a 300 kVA

É nosso objetivo sermos líderes de mercado, tanto em 
tecnologia como em engenharia. Fornecer soluções 
inovadoras e conhecimentos em matéria de energia 
fiável, sistemas de arrefecimento de precisão, informática 
incorporada, bastidores integrados e invólucros, comutação 
de potência e comandos, energias renováveis, emergência 
e segurança, monitorização, gestão e conectividade. 
Para responder às actuais solicitações das empresas, 
a SENSYS apresenta um portefólio completo de produtos e 
serviços para aplicações críticas de energia, de UPS básicas 
à engenharia de sistemas de energia, e da manutenção 
básica de baterias a contratos de serviços completos 
que abrangem todos os aspetos da qualidade da energia.

A série SYS-33 é uma  UPS trifásica, de dupla 
conversão, de tensão e frequência independentes 
(VFI), com design de elevada eficiência (até 94,3%).

É concebida com uma correção do fator de potência   
superior a 0,99 e uma THD(i) reduzida inferior a 3%.

Líder do setor das unidades de alimentação 
ininterrupta, a série SYS-33 apresenta um custo de 
extraordinariamente baixo, quer em termos de 
sistema quer ao nível de funcionamento.

Maximizada de forma a assegurar fiabilidade e disponibilidade. 
Garante a melhor tecnologia de proteção da energia para 
cargas TI, Eletrónicas e para todas as missões críticas.



•  Capacidade para fornecer cargas com PF capacitativo- Saída PF 

•  Funciona em modo VFI (Tensão e Frequência Independentes) em conformidade

    com níveis máximos de fiabilidade da energia para todos os processos críticos.

•  Desenho inteligente, permitindo uma fácil instalação e manutenção

•  Tolerância a falhas, com Bypass de manutenção estático incorporados

•  Monitor LCD multilíngue

•  Gama alargada de tensões de entrada

•  Sistema de gestão da bateria (prolonga a tempo útil de vida da bateria)

•  Modelo opcional com transformador de isolamento galvânico incorporado

•  Capacidade de sobrecarga elevada para melhorar a discriminação a jusante

•  Energia auxiliar redundante e circuito de controlo asseguram uma fiabilidade mais elevada

•  Fácil integração em rede (TCP/IP-SNMP) e Sistemas de Gestão de Baterias (BMS)

•  Poupança energia até 94,3% - elevada eficiência em modo bateria ou normal, mesmo com % reduzida de carga 
    para custos de funcionamento mais reduzidos

•  Desenhado para energia ecológica, permite-lhe funcionar com a máxima eficiência, apresentando um novo padrão 
de referência, de acordo com os requisitos de carga

•  Modo Eco permite eficiência geral de 97%

•  Pegada ecológica reduzida

•  Fator de potência de entrada elevado (FP> 0,99) e distorção harmónica reduzida( THD até 3%) economizando 
    nos custos de instalação

•  Totalmente compatível com a instalação de gerador

•  Evolução e redundância N+1 garantidas por Parallel Ready no local

•  Design ergonómico para um diagnóstico fácil
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custo total reduzido

Flexibilidade e disponibilidade de energia

Sys 33
10 kVA a 300 kVA

A SYS-33 é uma UPS sem transformador. Concebida para proteger o seu negócio, é a solução perfeita para 
disponibilidade continua, flexibilidade, funcionalidade e desempenho. Este sistema, controlado por microprocessador 
DSP, mais rápido do que o microprocessador standard, tem capacidade para 10 kVA  a  300  kVA , com dimensões 
diferentes, de acordo com as solicitações do mercado.
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Especificações técnicas

Topologia: Online, Dupla Conversão, Tensão e Frequência Independentes (VFI) - EN 62040-3
Tecnologia: Full IGBT, Controlada por DSP, Design Redundante, Funcionamento Contínuo
Construção: Disponível de 10 a 300 kVA
Modos de funcionamento: Dupla Conversão, Bypass Automático, Conversor de Frequência e Funcionamento em Paralelo 

Potência nominal de saída (kVA

Potência nominal ativa (kW)

Dimensões* (LxPxA, mm)

Peso (kg)

Eficiência - AC/AC
Eficiência - modo Eco

Normas

Tensão de entrada

Gama de tensões de entrada

Gama de frequências de entrada

Fator de potência de entrada

Tensão de saída

Frequência de saída

Forma de onda de tensão de saída

Tensão de saída

THD de tensão de saída com carga linear

Sobrecarga

Tensão CC ligação

Gama de funcionamento

Interface Padrão

Interface opcional

Encerramento de emergência

Bypass

Kit paralelo

Ligação de entrada dupla

Distorção harmónica de corrente de entrada

10 15 20 30 40 60 

8 12 16 24 32 48 

410 x 800 x 1100 550 x 900 x 1400

105 120 120 130 185 205 

até

até

 93.4 %

 97 %

 

Carga 100% ≈ 320 Vca – 480 Vca |Carga 50% ≈ 210 Vca – 480 Vca |Carga 30% ≈ 140 Vca – 480 Vca

380/220 , 400/230 , 415/240 (Trifásica, 4 cabos mais terra) Vca

EN 62040-1 (segurança), EN 62040-2 (EMC), EN 62040-3 (VFI-SS-111)

50-60 Hz ± 10% 

0.99 

THD(i) até 4% (entrada CLEAN)

380/220 , 400/230 , 415/240 (Trifásica, 4 cabos mais terra) Vca

50-60 Hz ± 0,01% modo de execução livre

Sinusoidal

125% : 10 minutos ;   150% : 1 minuto

< 1% 

< 3% 

 ± 372 Vcc

UPS: 0 ºC +40 ºC / Bateria: 20-25 ºC

RS232, Slot Inteligente, RS485, Contactos Secos, Porta do Gerador

Placa SNMP, Placa Modbus

Local e remoto

Bypass incorporado estático e manual

Redundância N+1 até 4 unidades com kit paralelo (opcional)

Bypass e retificador separados (opcional)

Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio

  

 

(*) dimensões com rodas

Sys 33
10 kVA a 300 kVA



Potência nominal de saída (kVA

Potência nominal ativa (kW)

Dimensões* (mm)

Peso (kg)

Eficiência - AC/AC
Eficiência - modo Eco

Normas

Tensão de entrada

Gama de tensões de entrada

Gama de frequências de entrada

Fator de potência de entrada

Tensão de saída

Frequência de saída

Forma de onda de tensão de saída

Tensão de saída

THD de tensão de saída
com carga linear

Sobrecarga

Tensão CC ligação

Gama de funcionamento

Interface Padrão

Interface opcional

Encerramento de emergência

Kit paralelo

Ligação de entrada dupla

Distorção harmónica de corrente 
de entrada
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(*) dimensões com rodas

Topologia: Online, Dupla Conversão, Tensão e Frequência Independentes (VFI) - EN 62040-3 
Tecnologia: IGBT completo, Controlada por DSP, Design redundante, Funcionamento Contínuo 
Construção: Disponível 10 a 300 kVA 
Modos de funcionamento: Dupla conversão, Bypass Automático, Conversor de Frequência e Funcionamento em Paralelo 

 

Bypass 

80 100 120 160 200 250 300 

64 80 96 128 160 200 240 

670 x 730 x 1630 850 x 780 x 1820 
 

960 x 870 x 1860 1340 x 1080 x 1950 

255 285 350 525 570 735 750 

 

EN 62040-1 (segurança), EN 62040-2 (EMC), EN 62040-3 (VFI-SS-111)

380/220 , 400/230 , 415/240 (Trifásica, 4 cabos mais terra) Vca

Carga 100% ≈ 320 Vca – 480 Vca |Carga 50% ≈ 210 Vca – 480 Vca |Carga 30% ≈ 140 Vca – 480 Vca

THD(i) até 3% (entrada CLEAN)

380/220 , 400/230 , 415/240 (Trifásica, 4 cabos mais terra) Vca

50-60 Hz ± 0,01% modo de execução livre

 

50-60 Hz ± 10% 

0.99 

Sinusoidal

UPS: 0 ºC +40 ºC / Bateria: 20-25 ºC

RS232, Slot inteligente, RS485, Contactos secos, Porta do gerador

Placa SNMP, Placa Modbus

Local e remoto

Bypass incorporado estático e manual

Redundância N+1 até 4 unidades com kit paralelo (opcional)

Bypass e retificador separados (opcional)

< 1% 

< 3% 

125% : 10minutos ; 150% : 1minuto 

± 372 Vcc ± 360 Vcc 

 

até 

até 

 94.3 %

 97 %

Sys 33
10 kVA a 300 kVA

Especificações técnicas 

Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio



www.sensysgroup.com

GROUP


