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Socomec, de onafhankelijke Franse fabrikant van UPS-systemen, verstevigt zijn positie als marktleider met 
de lancering van de nieuwe Green Power 2.0 UPS, ontwikkeld als antwoord op de veranderende behoeften 
van de consument. 
 
Naarmate de hoeveelheid verzonden en ontvangen gegevens toeneemt, doordat er meer gebruik wordt 
gemaakt van het internet en door de ontwikkelingen in cloud computing, moeten organisaties ervoor zorgen 
dat hun UPS-apparatuur volledig compatibel is met de recentste ontwikkelingen in serverarchitectuur. Het 
nieuwe gamma Green Power (GP) 2.0 UPS van Socomec - beschikbaar van 10 kW tot 400 kW - werd 
ontwikkeld als antwoord op de groeiende behoeften van data centers en om belangrijke items aan te 
pakken, waaronder een snel rendement, toekomstgericht ontwerp, gegarandeerde ononderbroken werking, 
milieuvriendelijke oplossingen en uitstekende ondersteunende services. 
 
De GP 2.0 heeft een effectieve uitgangsvermogensfactor van 1 (PF = 1), biedt gebruikers het volledige 
nominale vermogen (kW = kVA), ondersteunt volledige belastingen tot 35 °C, in overeenstemming met 
IEC 62040-3 - met 25% meer vermogen in vergelijking met een UPS met PF = 0,8 en 11% meer vermogen 
in vergelijking met een UPS met PF = 0,9.  
 
Bovendien biedt deze vermogensfactor het voordeel dat de GP 2.0 meer vermogen kan leveren vanuit een 
kast met dezelfde afmetingen.  De GP 2.0 biedt de hoogste vermogensdichtheid in de sector - tot 358 
kW/m2 - en is hiermee efficiënt wat ruimte en energie betreft. 
 
Dankzij de topologie op drie niveaus, die Socomec voor het eerst op de markt heeft gebracht in 2008, biedt 
Green Power 2.0 ongeëvenaarde energie-efficiëntie - geverifieerd bij 96% in VFI-modus door de 
onafhankelijke bureaus TÜV, SÜD en Bureau Veritas. In dubbele conversiemodus of VFI-modus 
garandeert de Green Power 2.0 een totale belastingsbeveiliging voor kritische toepassingen, waarbij het 
risico wordt geminimaliseerd en de beschikbaarheid wordt gemaximaliseerd.  In VFD-modus kan tot 99% 
efficiëntie worden bereikt met de nieuwe oplossing met Snelle EcoModus, in staat om de belasting op de 
omvormer over te dragen in minder dan 2 milliseconden bij een stroomonderbreking op het net. 
 
Met een vermogensfactor van 1 en de hoogste totale efficiëntie op de markt, kunt u tot 50% energie 
besparen in vergelijking met een oude UPS, waardoor de Green Power 2.0 de TCO (Total Cost of 
Ownership) aanzienlijk beperkt.  
 
Met een front-end IGBT-gelijkrichter optimaliseert de Green Power 2.0 de infrastructuur stroomopwaarts, 
zonder de transformatoren, generatoren en daaraan gekoppelde distributie stroomopwaarts te 
overbelasten. 
 
De Socomec Green Power 2.0 maakt uw kritische stroomvoorziening klaar voor de toekomst. Naarmate het 
ontwerp van de huidige servers verbetert en een vermogensfactor van 1 bereikt bij alle belastingen, is het 
niet meer nodig om de ondersteunende kritische stroomsystemen te upgraden.  Bovendien stemt de GP 
2.0 van Socomec reeds overeen met de huidige en toekomstige Europese Gedragscode voor Datacenters 
tot 2014. Verder kan de Green Power 2.0 innovatieve vermogensfactorbelastingen ondersteunen, zoals 
Blade Servers tot 0,9 zonder dat de stroomvoorziening onderbelast wordt. 
 
De diepgaande kennis van de markt, de klanten en hun specifieke behoeften, stelde Socomec in staat een 
intuïtieve "wizard" te ontwikkelen, om de inbedrijfstelling van UPS-systemen interactief te ondersteunen en 
deze zo eenvoudig,veilig en betrouwbaar mogelijk te maken. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Als Europees marktleider inzake productie, met een aanzienlijke capaciteit voor onderzoek en ontwikkeling 
en een wereldwijd netwerk van gespecialiseerde ingenieurs, biedt Socomec een gamma totaaloplossingen 
op maat voor de meest veeleisende kritische stroomapplicaties. Volgens Renato Fratta, Algemeen 
directeur UPS Divisie, is “het sterkste punt van Socomec dat we in staat zijn innovatie te integreren in onze 
oplossingen, waardoor ze, net als de technologieën voor datacenters, voortdurend evolueren en de 
referentie op de markt van morgen worden”. 
 
Als toonaangevende oplossing voor statische UPS-technologie, is Green Power 2.0 de recentste 
ontwikkeling in energie-efficiënte kritische stroom, klaar voor de toekomst. 
 
 
 
Bedrijfsprofiel 
 
SOCOMEC Group is een autonome producent, gespecialiseerd in distributie, beheer en kwaliteit van elektrische 
laagspanningsenergie voor elektrische netwerken, de industrie en de dienstensector. 
 
De industriegroep, die werd opgericht in 1922, heeft twee bedrijfsgebieden ontwikkeld: Oplossingen voor controle en vermogen 
(lastonderbrekingsschakelaars voor controle van machines of stroomverdeling, complete oplossingen voor energiebeheer en 
bewaking, etc.) en UPS (ononderbroken stroomsystemen), statische omschakelingssystemen (STS), batterijladers voor 
gelijkrichters, harmonische filters). 
Met 23 dochterondernemingen wereldwijd, 9 industrielocaties (Frankrijk, Italië, Tunesië, India en China) en een omzet van 383 
miljoen combineert SOCOMEC technologische innovatie en technische knowhow met hoogwaardige pre- and after-sales 
services. 
SOCOMEC UPS, dat deel uitmaakt van de groep, is een toonaangevende onderneming binnen de bedrijfscontinuïteitssector. 
Het bedrijf biedt een voortreffelijke ondersteuning van de volgende toepassingen : ICT, datacenters, gezondheidzorg, 
transport, industrie, handel, overheidsdiensten en financiën, en biedt efficiënte, betrouwbare en schaalbare oplossingen.  
UPS-systemen met de SOCOMEC-merknaam bieden krachtig vermogen en leveren aanzienlijke energiebesparingen. Het 
bedrijf leeft de gedragscode van de Europese Commissie na, doordat het de beste praktijkmethoden uitvoert en participeert in 
het UN Global Compact initiatief; het bedrijf heeft zich bovendien vastgelegd in de Green Grid association. 
Voor meer informatie: www.socomec.com 
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