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Aanloopkosten UPS

Berekening op basis van 0,10 € / kWh - 100 kVA UPS / koeling COP = 3.

Aanloopkosten airco

verliezen UPS Verbruik airco

TCO na 1 jaar bij een belasting van 90% - 100 kVA
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Energiebesparing: onvoorwaardelijke 
efficiency

 • Biedt optimale efficiency binnen de 
sector door middel van de VFI – 
dubbele conversiemodus, de enige 
UPS-werkmodus die een volledige 
belastingsbescherming biedt tegen alle 
kwaliteitsproblemen van het net.

 • Ultrahoge uitgangsefficiëntie 
onafhankelijk getest en gecontroleerd 
door een internationale 
certificeringsorganisatie.

 • Zeer hoge efficiënte aan de uitgang, 
getest en geverifieerd binnen een groot 
belastings- en spanningsbereik om de 
waarde te verkrijgen in de werkelijke 
plaatselijke omstandigheden.

 • Zeer hoge efficiëntie in VFI-modus 
dankzij een innovatieve topologie 
(3-traps technologie) ontwikkeld voor 
alle Green Power 2.0 UPS-reeksen.

Volledig nominaal vermogen: kW=kVA

 • Geen vermogensverlies bij het leveren 
van stroom aan de nieuwste generatie 
servers (capacitieve vermogensfactor of 
vermogensfactor 1).

 • Werkelijk volledig vermogen, 
volgens IEC 62040: kW=kVA 
(vermogensfactor 1) betekent dat er 
25% meer actief vermogen beschikbaar 
is vergeleken bij de oude UPS.

 • Ook geschikt voor belastingen met een 
capacitieve vermogensfactor tot 0,9 
zonder duidelijke vermogensdegradatie.

Significante kostenbesparing (TCO)

 • Maximale energiebesparingen 
dankzij efficiëntie van 96% in 
echte dubbele conversiemodus: 
50% besparing op energieverliezen 
in vergelijking met oudere UPS levert 
significante kostenbesparingen op de 
energierekening op.

 • UPS “betaalt zichzelf terug” dankzij 
energiebesparing.

 • Energiebesparingsmodus voor globale 
efficiency verbeteringen op parallelle 
systemen.

 • kW=kVA betekent een maximaal 
beschikbaar vermogen met dezelfde 
UPS, daarom minder &euro;/kW.

 • Optimalisatie van de kosten van de 
ingaande infrastructuur (bronnen en 
verdeling) dankzij de hoogwaardige 
IGBT-gelijkrichter.

Green Power 2.0 Voordelen
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Oplossing voor beschikbaarheid 
en energy‑efficiency

Aanloopkosten UPS

Berekening op basis van 0,10 € / kWh - 200 kVA UPS / koeling COP = 3.

Aanloopkosten airco

verliezen UPS Verbruik airco

TCO na 1 jaar bij een belasting van 90% - 200 kVA
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Aanloopkosten UPS

Berekening op basis van 0,10 € / kWh - 200 kVA UPS / koeling COP = 3.

Aanloopkosten airco

verliezen UPS Verbruik airco

TCO na 5 jaar bij een belasting van 90% - 200 kVA
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Oplossing voor beschikbaarheid  
en energy‑efficiency

Leverbaar als optie voor de serie DELPHYS GP, is FAST EcoMode een automatische 
bedieningswijze die de efficiëntie optimaliseert afhankelijk van de kwaliteit van de 
ingangsspanning (spanning, frequentie, harmonische vervorming). Wanneer de ingangsspanning 
zich binnen de tolerantiegrenzen bevindt (waarde kan worden ingesteld), wordt de belasting 
gevoed via de bypass (VFD-modus) en wordt er een efficiëntie bereikt van 99%. Zodra de 
voedingsspanning buiten zijn toleranties komt schakelt de UPS direct over op On-Line modus 
totdat de voedingsspanning weer stabiel is.
Batterijen worden permanent onder zwevende lading gehouden, waardoor de levensduur van 
de batterij geoptimaliseerd wordt en periodieke herstarts van de gelijkrichter worden voorkomen

Fast EcoMode

VFD-modus

VFI-modus

2 ms
Grid voltage
out of tolerance 
(Netspanning buiten 
tolerantiegrenzen)

Grid voltage
within tolerance 
(Netspanning binnen 
tolerantiegrenzen)
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 • Deze functie optimaliseert de efficiëntie (η) 
van uw parallel geschakelde UPS wanneer 
deze een gedeeltelijke belasting voedt.

 • Er wordt alleen het nodige aantal UPS 
gebruikt om de gevraagde energie te 
leveren.

 • Redundantie wordt desondanks 
gewaarborgd door een extra unit in bedrijf 
te houden. 

 • Wanneer het door de belastingen verbruikte 
vermogen toeneemt, treden onmiddellijk 
een aantal UPS-units in werking die nodig 
zijn om de extra voeding te leveren.

 • Deze werkwijze is ideaal voor belastingen 
die regelmatig onderworpen zijn aan 
vermogenschommelingen.

 • Met Energy Saver kan een hogere efficiëntie 
van het complete systeem worden 
gerealiseerd.

Energy Saver

η

0,25 0,5 0,75 Pn

η

0,25 0,5 0,75 Pn

De belasting wordt verdeeld
over alle UPS'en

Twee UPS'en in werking en
 twee UPS'en in hot stand-by
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Aanloopkosten UPS

Berekening op basis van 0,10 € / kWh - 100 kVA UPS / koeling COP = 3.
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Energiebesparing: onvoorwaardelijke 
efficiency

 • Biedt optimale efficiency binnen de 
sector door middel van de VFI – 
dubbele conversiemodus, de enige 
UPS-werkmodus die een volledige 
belastingsbescherming biedt tegen alle 
kwaliteitsproblemen van het net.

 • Ultrahoge uitgangsefficiëntie 
onafhankelijk getest en gecontroleerd 
door een internationale 
certificeringsorganisatie.

 • Zeer hoge efficiënte aan de uitgang, 
getest en geverifieerd binnen een groot 
belastings- en spanningsbereik om de 
waarde te verkrijgen in de werkelijke 
plaatselijke omstandigheden.

 • Zeer hoge efficiëntie in VFI-modus 
dankzij een innovatieve topologie 
(3-traps technologie) ontwikkeld voor 
alle Green Power 2.0 UPS-reeksen.

Volledig nominaal vermogen: kW=kVA

 • Geen vermogensverlies bij het leveren 
van stroom aan de nieuwste generatie 
servers (capacitieve vermogensfactor of 
vermogensfactor 1).

 • Werkelijk volledig vermogen, 
volgens IEC 62040: kW=kVA 
(vermogensfactor 1) betekent dat er 
25% meer actief vermogen beschikbaar 
is vergeleken bij de oude UPS.

 • Ook geschikt voor belastingen met een 
capacitieve vermogensfactor tot 0,9 
zonder duidelijke vermogensdegradatie.

Significante kostenbesparing (TCO)

 • Maximale energiebesparingen 
dankzij efficiëntie van 96% in 
echte dubbele conversiemodus: 
50% besparing op energieverliezen 
in vergelijking met oudere UPS levert 
significante kostenbesparingen op de 
energierekening op.

 • UPS “betaalt zichzelf terug” dankzij 
energiebesparing.

 • Energiebesparingsmodus voor globale 
efficiency verbeteringen op parallelle 
systemen.

 • kW=kVA betekent een maximaal 
beschikbaar vermogen met dezelfde 
UPS, daarom minder &euro;/kW.

 • Optimalisatie van de kosten van de 
ingaande infrastructuur (bronnen en 
verdeling) dankzij de hoogwaardige 
IGBT-gelijkrichter.

Green Power 2.0 Voordelen
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Oplossing voor beschikbaarheid 
en energy‑efficiency

Aanloopkosten UPS

Berekening op basis van 0,10 € / kWh - 200 kVA UPS / koeling COP = 3.

Aanloopkosten airco

verliezen UPS Verbruik airco

TCO na 1 jaar bij een belasting van 90% - 200 kVA
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Oplossing voor beschikbaarheid  
en energy‑efficiency

Leverbaar als optie voor de serie DELPHYS GP, is FAST EcoMode een automatische 
bedieningswijze die de efficiëntie optimaliseert afhankelijk van de kwaliteit van de 
ingangsspanning (spanning, frequentie, harmonische vervorming). Wanneer de ingangsspanning 
zich binnen de tolerantiegrenzen bevindt (waarde kan worden ingesteld), wordt de belasting 
gevoed via de bypass (VFD-modus) en wordt er een efficiëntie bereikt van 99%. Zodra de 
voedingsspanning buiten zijn toleranties komt schakelt de UPS direct over op On-Line modus 
totdat de voedingsspanning weer stabiel is.
Batterijen worden permanent onder zwevende lading gehouden, waardoor de levensduur van 
de batterij geoptimaliseerd wordt en periodieke herstarts van de gelijkrichter worden voorkomen

Fast EcoMode

VFD-modus

VFI-modus

2 ms
Grid voltage
out of tolerance 
(Netspanning buiten 
tolerantiegrenzen)

Grid voltage
within tolerance 
(Netspanning binnen 
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 • Deze functie optimaliseert de efficiëntie (η) 
van uw parallel geschakelde UPS wanneer 
deze een gedeeltelijke belasting voedt.

 • Er wordt alleen het nodige aantal UPS 
gebruikt om de gevraagde energie te 
leveren.

 • Redundantie wordt desondanks 
gewaarborgd door een extra unit in bedrijf 
te houden. 

 • Wanneer het door de belastingen verbruikte 
vermogen toeneemt, treden onmiddellijk 
een aantal UPS-units in werking die nodig 
zijn om de extra voeding te leveren.

 • Deze werkwijze is ideaal voor belastingen 
die regelmatig onderworpen zijn aan 
vermogenschommelingen.

 • Met Energy Saver kan een hogere efficiëntie 
van het complete systeem worden 
gerealiseerd.

Energy Saver
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De belasting wordt verdeeld
over alle UPS'en

Twee UPS'en in werking en
 twee UPS'en in hot stand-by
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