
Aplicações para Missões Críticas

INFINITE POWER

UPS
UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA 

serie Premium
UPS Trifásica de 10 kVA a 40 kVA

Sistema UPS extremamente fiável, livre de transformador,e controlo digital (DSP)
adequado a um grande número de aplicações críticas, desde várias

 configurações de TI, industriais, de venda a retalho, médicos
até centro de processamento de dados e de telecomunicações.

Tensão e frequência independente (VFI)
Tecnologia On-line de dupla conversão
Fator de potência de saída elevado (FP=0.9)
Fator de potência de entrada unitário e baixo teor THD 
Design compacto, num espaço reduzido com baterias incorporadas
Painel controlo com monitor LCD+LED intuitivo e de fácil utilização
Paralelo Redundante disponível até 4 Unidades
Bypass estático e bypass manual integrado
Modo ECO para poupança de energia
Comunicação-RS232/485 Avançada,
USB, EPO e encaixe Inteligente (slot)
Placa SNMP disponível como opção

 

 
 

 
 

GROUP

premium

premium



02

O melhor desempenho de 
potência da sua classe

Os sistemas modernos, como os computadores anfitriões, os 

servidores de ficheiros, as estações de trabalho e os centros 

de dados e a respetiva integração em redes complexas 

tornaram-se indispensáveis para a competitividade das  

indústrias de produção e de serviços. Contudo, um dos 

pré-requisitos para um desempenho isento de erros de tais 

sistemas é um fornecimento de energia elétrica sem 

interrupções. As falhas no fornecimento de energia, como um 

corte da rede pública de fornecimento de energia elétrica, 

uma flutuação da tensão ou pequenos cortes de duração não 

superior a um milissegundo podem provocar a perda de 

dados importantes, erros de programas ou mesmo danificar 

o hardware, constituindo assim uma séria ameaça para os 

processos de produção. A série Premium, a nova geração 

de UPS da SENSYS não só lhe disponibiliza uma proteção 

permanente do equipamento online como também fornece 

uma proteção de potência com uma eficiência excelente

e um impacto ambiental otimizado, sendo particularmente 

adequada para ambientes exigentes de TI, industriais, 

eletrónica e telecomunicações.

Desempenho excecional com UPS trifásica compacta 
10-15-20-30-40  kVA

características únicas

  Disponibiliza um FP de saída 0.9
- Débito máximo para fornecer potência ativa a quaisquer tipos  
  de cargas: indutivas, resistivas e capacitivas
- Mais potência real (ativa)  em menos espaço
- Evita qualquer sobredimensionamento em caso de cargas com         

   Custos de funcionamento reduzidos
- Pode alcançar 97% de eficiência em Modo ECO, reduzindo 

- Eficiência de CA-CA até 94,5%

  Design de entrada excelente
- A utilização de uma tecnologia avançada assegura um FP     

- Permite economizar no dimensionamento amontante da UPS:
  gerador, cablagens e disjuntores
- Fonte de impacto zero para a rede

•

•

•

comunicações avançadas

disponibilidade e flexibilidade máximaS

  Interface de multi-conectividade
- Interface padrão: USB, RS232/485, porta paralela, acoplador de     
  contacto seco, encaixe inteligente (2 slots), EPO
- Placa SNMP e placa contactos opcionais
- O software de gestão permite o encerramento remoto, registo de              
   eventos e análise (inclui CDROM standard “UPS monitoring software”)

  Ampla gama de frequência e de tensão de entrada 
- Permite o funcionamento em ambientes exigentes
- Prolonga a vida útil da bateria
- Funciona como um estabilizador de tensão

  Carregador inteligente de três níveis
- 1º Nível: Carga constante de corrente para assegurar a reposição     

- 2º Nível: Tensão constante para vitalizar a bateria e assegurar que    

- 3º Nível: modo flutuação para prolongar a vida útil da bateria e um               

  Bypass e baterias incorporados 
- Bypass estático e bypass manual integrado para aumentar 
  a fiabilidade e permitir a operação, mesmo durante a manutenção
- Sistema completo com baterias incorporadas num espaço reduzido 
  tornando-na   pronto a utilizar

  Capacidade paralelo e redundância N+X 
- É possível obter uma maior capacidade e disponibilidade através 
  da  instalação em paralelo de UPS para uma redundância N+1
- Permite a expansão, em caso de crescimento do negócio futuro

•

•

•

•

•

Comando e Monitor de fácil utilização

Vista Posterior

SYS PREMIUM ups online

fator de potência unitário, como no caso de computadores

os custos de eletricidade e CTP

próximo de 1 e poluição harmónica reduzida (THD≤3%)

de 90% da Bateria

esta, se encontra totalmente carregada

carregamento rápido

UPS Trifásica de 10kVA-40kVA

premium



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
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Entrada

Tensão Nominal

Potência Nominal (PF=0.9)

Gama de Tensões 208-478Vca 323-478Vca

380/220 , 400/230 , 415/240 (trifásica, 4 cabos e terra) Vca

Gama de Frequência 45-55Hz para 50Hz / 54-66Hz para 60Hz (deteção automática)

 Fator de Potência 

Distorção Harmónica (THDi)

Intervalo de Varrimento-Frequência

Gerador

≥0.99

≤3% (100% carga não linear)

Saída

Tensão

Fator  de Potência

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

Regulação de Tensão

Forma de onda de Tensão

10kVA / 9kW 15kVA / 13.5kW 20kVA / 18kW 30kVA / 27kW 40kVA / 36kW

 Frequência

Modo Online

Modo Bateria

3:1

 Distorção Harmónica (THD)

Fator de Pico

Características
do sistema

E�ciência Geral

Sobrecarga

 Proteção

Comunicação

Alarme

Paralelo e Redundância

Monitor LCD 

Bypass

Dimensões (LxPxA)   

Peso (sem bat)

Ambiente

Bateria

Normas

Temperatura de funcionamento

Temperatura de armazenamento

Intervalo de humidade

Altitude 

Nível de ruído 1 m

Tensão CC

Arranque CC/Gestão

 Montagem

Segurança

CEM

±10% (selecionável)

Suporte

±1%

Sinusoidal

Sincronizar com entrada de 50-60Hz or ± 0.1% oscilador interno

≤ 2% (c/ carga linear); ≤ 5% (c/ carga não linear)

 

As especi�cações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

≥93,5% - ≥97% em Modo ECO ≥94,5% - ≥97% em Modo ECO 

Tempo de Transferência  Rede para a Bateria: 0ms; Rede para Bypass: 0ms

Carga ≤ 110% - 60 min.; carga ≤ 125% - 10 min.; carga ≤ 150% - 1 min.; carga > 150% para bypass

Carga≤ 110% - 10 min.; carga ≤ 125% - 1 min.; carga ≤ 150% - 10 sec.; carga> 150% encerramento UPS  

Sobrecarga, anomalia da rede, falha da UPS, bateria fraca, etc

 Curto-circuito, sobrecarga, temperatura, bateria fraca, alarme de falha da ventoinha

USB, RS232/485, porta paralela, acoplador de contactos secos, ranhura inteligente, EPO, Placa SNMP (opcional)

Até 4 unidades - N+1

Tensão de entrada/saída; Frequência de entrada/saída; % carga; tensão e temperatura da bateria

Estático e manual

 -25º C – 55º C (sem bateria)

0-95% (sem condensação)

< 1500 m – depreciação quando > 1500 m

< 55 dB < 58 dB

± 120Vdc (20 unid 12V)

Sim e controlo superior da bateria (gestão avançada da bateria)

Incorporada internamente para uma autonomia standard

IEC/EN62040-1, IEC/EN60950-1

IEC/EN62040-2, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8

42Kg 45Kg 45Kg

0º C – 40º C

71Kg 73Kg

Série Premium Premium 10-33 Premium 15-33 Premium 20-33 Premium 30-33 Premium 40-33

Topologia: Online, dupla conversão, tensão e frequência independente (VFI)
Technology: Total IGBT, controlo digital por DSP, desenho paralelo redundante, operação contínua

SYS PREMIUM ups online

UPS Trifásica de 10kVA-40kVA

250x828x868 (mm) 



www.sensysgroup.com

GROUP

premium


