
 

SOCOMEC’S SMART POWER – OP TOUR! 
 

Een nieuw en snel antwoord: uw cruciale voeding in container 
- binnenkort bij u in de buurt. 

 
Februari 2012    

 
Socomec UPS heeft een vooraf ontworpen en in de fab riek geteste, 
gecontaineriseerde cruciale voeding – de Smart Powe rPort – ontwikkeld, waarmee 
organisaties snel kunnen inspelen op onvoorziene of  urgente eisen voor extra 
cruciaal vermogen.  De introductie hiervan wordt ge vierd met een vier weken 
durende tour langs negen grote Europese steden. 
 
 
Het systeem biedt een op de toekomstgerichte oplossing voor essentiële toepassingen op basis 
van stapsgewijs stijgende vermogenscapaciteit – exact waar en wanneer dit het meest nodig is. 
 
De energie-efficiency - geverifieerd door TÜV en Bureau Veritas - en schaalbaarheid van de 
Socomec UPS-systemen binnen de Smart PowerPort helpen om de stroomverbruiksefficiency te 
minimaliseren, zonder het risico van grote kapitaaluitgaven.  Daarnaast is het systeem flexibel wat 
betreft afmetingen en architectuur.  De units, die een vermogen van 100 kW tot 2,4 MW leveren, 
zijn volledig mobiel en stellen u daardoor in staat een vermogenssysteem te ontwikkelen dat 
tegemoet komt aan de veranderende behoeften van de voorziening. 
 
Socomec kan een complete Smart PowerPort kant-en-klare oplossing bieden voor de meeste 
toepassingen – en de unit is voldoende robuust voor gebruik in zowel tijdelijke als permanente 
installaties.  François Parniere, Market Development Director van Socomec UPS zegt hierover het 
volgende: “Wij van Socomec zijn ons bewust van de problemen die organisaties ondervinden bij 
het plannen van hun cruciale vermogensbehoeften.  Het vermogen om capaciteit te genereren 
binnen een kort tijdsbestek, kan essentieel zijn bij de ondersteuning van cruciale voorzieningen en 
kan het verschil uitmaken tussen het mislopen en binnenhalen van een belangrijk contract.  De 
Smart PowerPort is vanuit deze gedachte ontwikkeld en biedt gebruikers een snel toepasbaar en 
schaalbaar cruciaal vermogenssysteem, dat veel sneller operationeel kan worden dan ouderwetse 
oplossingen.  Socomec neemt als toonaangevende producent met voortreffelijke research-
/ontwikkelingsmogelijkheden en een wereldwijd netwerk van gespecialiseerde engineers een 
perfecte positie in bij het leveren van nieuwe productontwikkelingen, zoals de Smart PowerPort - 
de optimale kant-en-klare oplossing voor de veeleisende toepassingen van onze klanten.  
Daarnaast werken wij met onze klanten nauw samen binnen het complete project – en tijdens de 
complete levensduur van een product – zodat we er zeker van zijn dat we constant de best 
denkbare oplossing bieden die aansluit op de specifieke eisen.”     
 
De Smart PowerPort beschikt over Socomec’s uiterst efficiënte  UPS-apparaten, energie opslag, 
ingang en uitgang verdeelborden, brandpreventie, toegangsbeheer, batterijcontrole en een 
koelsysteem voor systeemstabiliteit en een veilige stroomverdeling.  De units zijn EN-1047 
compatibel, bieden bescherming tegen stof, brand, water en overstromingen en beschikken over 
een thermische isolatie van 0,42 W/m2K.  Daarnaast bieden de oplossingen standaard een 
akoestische isolatie van 33dB.   Met een elektromagnetische beveiliging van 20 dB tegen 
onverwachte elektrische storingen zijn een continue gegevenstoegang en een ononderbroken 
systeemgebruik gewaarborgd.  
 



 

Bezoek de Smart Power Tour, wanneer de Smart PowerPort in heel Europa wordt geïntroduceerd 
- het is een unieke gelegenheid om uitgebreider kennis te maken met de unit en bijbehorende 
componenten en om inzicht te verwerven welke bijdrage het systeem kan leveren binnen uw 
organisatie. 
 
De vier weken durende road-trip gaat van start op 8 maart in de Socomec fabriek in Vicenza, Italië, 
voordat achtereenvolgens Spanje en Portugal, en daarna Frankrijk, het VK en België worden 
bezocht, waarna wordt afgesloten in Duitsland, op 2 april. 
 
Neem voor meer informatie over de Smart Power Tour vandaag nog contact op met Socomec 
UPS: bel Socomec UPS B.V. op 030-760 09 11 of stuur een e-mailbericht naar 
info.ups.nl@socomec.com .   
 
Data SMART POWER Tour 
 
Vicenza, Italië  Donderdag 8 maart 2012 
 
Barcelona, Spanje Maandag 12 maart 2012 
 
Madrid, Spanje  Woensdag 14 maart 2012 
 
Lissabon, Portugal Vrijdag 16 maart 2012 
 
Parijs, Frankrijk  Donderdag 22 maart 2012 
 
Londen, Engeland Maandag 26 maart 2012 
 
Lille, Frankrijk  Woensdag 28 maart 2012 
 
Brussel, België Donderdag 29 maart 2012 
 
Stuttgart, Duitsland Maandag 2 april 2012 
 
Afbeelding  : Socomec’s SMART PowerPort: een snelle, gecontaineriseerde cruciale voeding. 
 
 
 
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 systemen, 
lastomschakelingsmodules, batterijladers voor gelijkrichters, harmonische egalisators). 
Met 23 dochterondernemingen wereldwijd, 9 industrielocaties (Frankrijk, Italië, Tunesië, India, 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, datacentra, 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 
 
  



 

 
Afbeelding   
 
Socomec’s SMART PowerPort: een snelle, gecontaineri seerde cruciale voeding. 
 

 


