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Eén leverancier voor 
gespecialiseerd ontwerp, 
constructie en onderhoud
Sinds 1968 werkt SOCOMEC aan de 
ontwikkeling van producten en diensten die 
gericht zijn op de kwaliteit en continuïteit 
van uw kwalitatief hoogwaardige 
energievoorziening.

Gegarandeerde beschikbaarheid 
van originele reserveonderdelen
Omdat wij diverse originele onderdelen en 
componenten op voorraad hebben is uw 
defecte apparatuur binnen een mum van tijd 
weer online, met zijn oorspronkelijke prestaties 
en betrouwbaarheid.

Altijd een specialist bij de hand
Ons team voor Onderhoud & Professionele 
Diensten omvat gekwalificeerde technici wiens 
taak het is om de correcte werking van uw 
UPS-systeem(systemen) te garanderen.
MPS biedt een volledig pakket 
ondersteuningsdiensten dat u complete 
gemoedsrust geeft: inbedrijfstelling, testen 
op locatie, gecertificeerde preventieve 
onderhoudsbezoeken, 24-uurs oproepbaar en 
snelle reparaties ter plekke, echte (originele) 
reserveonderdelen, vermogenskwaliteit- en 
ernergie-efficiëntiecontroles, advies, ontwerp 
en implementatie van installatiewijzigingen en 
updates, enz.
MPS is de meest betrouwbare partner 
om u te advisren over het onderhoud van 
SOCOMEC-apparatuur en om alle problemen 
in overeenstemming met huidige milieunormen 
en -procedures op te lossen.

Respect voor het milieu
Als fabrikant streven wij ernaar het milieu te 
beschermen en actief deel te nemen aan de 
ontwikkeling van wetgevingen en normen in 
dit verband.
Op deze manier bent u ervan verzekerd 
dat wij de wetgeving op het gebied van 
de afvoer van gebruikte componenten en 
recyclingprocedures altijd naleven.
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Onze globale aanwezigheid omvat:
 •  10 afdelingen in Frankrijk,
 •  12 Europese dochterondernemingen,
 •  8 Aziatische dochterondernemingen,
 •  Vertegenwoordigers in meer dan 70 landen.

Meer dan 370 experts van SOCOMEC, ondersteund door 175 ingenieurs en technici van onze 
distributeurs, passen de oplossingen aan uw specifieke behoeften aan.

On-site servicebeheer
 • 55.000 dienstverleningshandelingen per jaar 
(voornamelijk preventieve bezoeken)

 • 98% van alle interventies afgewerkt volgens 
Service Level Agreement.

Technische hotline
 • +20 gesproken talen
 • 3 centra voor geavanceerde technische 
ondersteuning.

 • Meer dan 90.000 oproepen verwerkt per jaar.

Certificeerde expertise
 • 3.500 uur technische training gegeven per 
jaar (product, methodologie en veiligheid).

Distributeurs

Dochterondernemingen

Neem contact met ons op

Betrouwbare dienstverlening
Globale cijfers
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Eén leverancier voor 
gespecialiseerd ontwerp, 
constructie en onderhoud
Sinds 1968 werkt SOCOMEC aan de 
ontwikkeling van producten en diensten die 
gericht zijn op de kwaliteit en continuïteit 
van uw kwalitatief hoogwaardige 
energievoorziening.

Gegarandeerde beschikbaarheid 
van originele reserveonderdelen
Omdat wij diverse originele onderdelen en 
componenten op voorraad hebben is uw 
defecte apparatuur binnen een mum van tijd 
weer online, met zijn oorspronkelijke prestaties 
en betrouwbaarheid.

Altijd een specialist bij de hand
Ons team voor Onderhoud & Professionele 
Diensten omvat gekwalificeerde technici wiens 
taak het is om de correcte werking van uw 
UPS-systeem(systemen) te garanderen.
MPS biedt een volledig pakket 
ondersteuningsdiensten dat u complete 
gemoedsrust geeft: inbedrijfstelling, testen 
op locatie, gecertificeerde preventieve 
onderhoudsbezoeken, 24-uurs oproepbaar en 
snelle reparaties ter plekke, echte (originele) 
reserveonderdelen, vermogenskwaliteit- en 
ernergie-efficiëntiecontroles, advies, ontwerp 
en implementatie van installatiewijzigingen en 
updates, enz.
MPS is de meest betrouwbare partner 
om u te advisren over het onderhoud van 
SOCOMEC-apparatuur en om alle problemen 
in overeenstemming met huidige milieunormen 
en -procedures op te lossen.

Respect voor het milieu
Als fabrikant streven wij ernaar het milieu te 
beschermen en actief deel te nemen aan de 
ontwikkeling van wetgevingen en normen in 
dit verband.
Op deze manier bent u ervan verzekerd 
dat wij de wetgeving op het gebied van 
de afvoer van gebruikte componenten en 
recyclingprocedures altijd naleven.
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Onze globale aanwezigheid omvat:
 •  10 afdelingen in Frankrijk,
 •  12 Europese dochterondernemingen,
 •  8 Aziatische dochterondernemingen,
 •  Vertegenwoordigers in meer dan 70 landen.

Meer dan 370 experts van SOCOMEC, ondersteund door 175 ingenieurs en technici van onze 
distributeurs, passen de oplossingen aan uw specifieke behoeften aan.

On-site servicebeheer
 • 55.000 dienstverleningshandelingen per jaar 
(voornamelijk preventieve bezoeken)

 • 98% van alle interventies afgewerkt volgens 
Service Level Agreement.

Technische hotline
 • +20 gesproken talen
 • 3 centra voor geavanceerde technische 
ondersteuning.

 • Meer dan 90.000 oproepen verwerkt per jaar.

Certificeerde expertise
 • 3.500 uur technische training gegeven per 
jaar (product, methodologie en veiligheid).

Distributeurs

Dochterondernemingen

Neem contact met ons op

Betrouwbare dienstverlening
Globale cijfers
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Gecertificeerd preventief 
onderhoud
Deskundige onderhoudsprocedures 
rechtstreeks uitgevoerd door de fabrikant is 
de beste garantie om stilstand te voorkomen 
en te garanderen dat uw UPS een optimaal 
niveau van voeding, betrouwbaarheid, 
veiligheid en efficiëntie behoudt:
 • Inspecties: mechanische, elektrische, 
batterijen

 • Stofverwijdering/apparatuurreiniging
 • Software-updates
 • Testen van elektronica
 • Controle van de omgevingsomstandigheden
 • Batterijcontrole
 • Onderhoudsrapport

24/7 Correctief onderhoud ter 
plekke
Nabijheid en dienstverlening in noodgevallen 
uitgevoerd door de fabrikant zijn de beste 
garanties voor technische ondersteuning van 
hoge kwaliteit, snelle probleemoplossing en 
daadwerkelijke probleemoplossing:
 • Deskundig team technici staat 24/7 klaar.
 • Technische expertise op locatie 
gegarandeerd binnen max. 4 uur.

 • Bewaking en proactieve probleemoplossing 
op afstand.

 • Correctief onderhoud met originele 
onderdelen.

 • 24/7 beschikbaarheid van onderdelen met 
verzending met hoge prioriteit

3 Beloftes aan onze klanten:
 • Om u het meest geschikte 
Onderhoudspakket te bieden dat aangepast 
is aan uw behoeften

 • Om de beschikbaarheid van uw systeem op 
zijn best te houden

 • Om uw onderhoudskosten gedurende de 
volledige levensduur van het systeem te 
optimaliseren

* Controleer de beschikbaarheid van de dienst voor uw REGIO

De levensduur van de UPS hangt af van factoren zoals de type belasting, locatie (temperatuur, vochtigheid, stof). Om de UPS met de hoogste 
efficiëntie en beschikbaarheid te laten werken (waardoor downtime en beschadiging van de belasting wordt voorkomen) is het cruciaal om regulier 
onderhoud uit te laten voeren.
Onze oplossingen, op maat gemaakt voor uw bedrijfsvereisten, optimaliseren preventief onderhoud en corrigerende procedures op locatie bij een 
noodgeval.
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Onderhoudspakketten
Voor standaardproducten Kritiek Vermogen

Hoofdafbeelding ?

* Controleer de beschikbaarheid van de dienst voor uw REGIO

SOCOMEC biedt een brede portfolio van Onderhoudspakketten die toegesneden zijn op de 
service op basis van een klantprofiel in termen van: bedrijfsbeperkingen, bedrijfsactiviteit en 
niveau van kriticiteit voor de toepassing.

Belangrijkste punten 

>  Gecertificeerde preventieve 
bezoeken

>  Software upgrades
>  24/7 beschikbaarheid op afroep
> 4-uur RTS gegarandeerd *
>  Originele reserveonderdelen

Voordelen 

>  Helpt storingen van 
apparatuur verminderen

>  Optimaliseert 
bedrijfsefficiëntie

>  Verlengt levensduur apparatuur
>  Verbetert beschikbaar van 

systeem

Zilver Goud Platina Platina+

1 jaarlijks preventief onderhoudsbezoek. x x x x

Batterijcontrole x x x x

Loonkosten & reiskostenvergoeding voor corrigerend onderhoud x x x

Originele reserveonderdelen x x

Beschikbaarheid Hot-line x x x x

Hot-line voor noodgevallen 24 / 7 • • • x

Reactietijd naar locatie binnen de volgende werkdag x x x

Reactietijd naar locatie binnen 6h* • • • x

Reactietijd naar locatie binnen 4h* • • • •

Preventief vervangen van verbruiksgoederen ventilator en 
condensatoren (exclusief batterijen) • • • •

UPS-bewaking op afstand (LINK-UPS)
controle op afstand + pro-activee probleemoplossing + rapport • • • •

Aanvullend preventief onderhoudsbezoek. • • • •

Preventief onderhoudsbezoek
gedurende de nacht, het weekeinde, officiële feestdagen • • • •

Infrarode analyse • • • •

Energiekwaliteitscontrole • • • •

X: inbegrepen.
• optioneel
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Gecertificeerd preventief 
onderhoud
Deskundige onderhoudsprocedures 
rechtstreeks uitgevoerd door de fabrikant is 
de beste garantie om stilstand te voorkomen 
en te garanderen dat uw UPS een optimaal 
niveau van voeding, betrouwbaarheid, 
veiligheid en efficiëntie behoudt:
 • Inspecties: mechanische, elektrische, 
batterijen

 • Stofverwijdering/apparatuurreiniging
 • Software-updates
 • Testen van elektronica
 • Controle van de omgevingsomstandigheden
 • Batterijcontrole
 • Onderhoudsrapport

24/7 Correctief onderhoud ter 
plekke
Nabijheid en dienstverlening in noodgevallen 
uitgevoerd door de fabrikant zijn de beste 
garanties voor technische ondersteuning van 
hoge kwaliteit, snelle probleemoplossing en 
daadwerkelijke probleemoplossing:
 • Deskundig team technici staat 24/7 klaar.
 • Technische expertise op locatie 
gegarandeerd binnen max. 4 uur.

 • Bewaking en proactieve probleemoplossing 
op afstand.

 • Correctief onderhoud met originele 
onderdelen.

 • 24/7 beschikbaarheid van onderdelen met 
verzending met hoge prioriteit

3 Beloftes aan onze klanten:
 • Om u het meest geschikte 
Onderhoudspakket te bieden dat aangepast 
is aan uw behoeften

 • Om de beschikbaarheid van uw systeem op 
zijn best te houden

 • Om uw onderhoudskosten gedurende de 
volledige levensduur van het systeem te 
optimaliseren

* Controleer de beschikbaarheid van de dienst voor uw REGIO

De levensduur van de UPS hangt af van factoren zoals de type belasting, locatie (temperatuur, vochtigheid, stof). Om de UPS met de hoogste 
efficiëntie en beschikbaarheid te laten werken (waardoor downtime en beschadiging van de belasting wordt voorkomen) is het cruciaal om regulier 
onderhoud uit te laten voeren.
Onze oplossingen, op maat gemaakt voor uw bedrijfsvereisten, optimaliseren preventief onderhoud en corrigerende procedures op locatie bij een 
noodgeval.
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Onderhoudspakketten
Voor standaardproducten Kritiek Vermogen

Hoofdafbeelding ?

* Controleer de beschikbaarheid van de dienst voor uw REGIO

SOCOMEC biedt een brede portfolio van Onderhoudspakketten die toegesneden zijn op de 
service op basis van een klantprofiel in termen van: bedrijfsbeperkingen, bedrijfsactiviteit en 
niveau van kriticiteit voor de toepassing.

Belangrijkste punten 

>  Gecertificeerde preventieve 
bezoeken

>  Software upgrades
>  24/7 beschikbaarheid op afroep
> 4-uur RTS gegarandeerd *
>  Originele reserveonderdelen

Voordelen 

>  Helpt storingen van 
apparatuur verminderen

>  Optimaliseert 
bedrijfsefficiëntie

>  Verlengt levensduur apparatuur
>  Verbetert beschikbaar van 

systeem

Zilver Goud Platina Platina+

1 jaarlijks preventief onderhoudsbezoek. x x x x

Batterijcontrole x x x x

Loonkosten & reiskostenvergoeding voor corrigerend onderhoud x x x

Originele reserveonderdelen x x

Beschikbaarheid Hot-line x x x x

Hot-line voor noodgevallen 24 / 7 • • • x

Reactietijd naar locatie binnen de volgende werkdag x x x

Reactietijd naar locatie binnen 6h* • • • x

Reactietijd naar locatie binnen 4h* • • • •

Preventief vervangen van verbruiksgoederen ventilator en 
condensatoren (exclusief batterijen) • • • •

UPS-bewaking op afstand (LINK-UPS)
controle op afstand + pro-activee probleemoplossing + rapport • • • •

Aanvullend preventief onderhoudsbezoek. • • • •

Preventief onderhoudsbezoek
gedurende de nacht, het weekeinde, officiële feestdagen • • • •

Infrarode analyse • • • •

Energiekwaliteitscontrole • • • •

X: inbegrepen.
• optioneel
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IT- en faciliteitenmanagers zoeken, nadat zij gekozen hebben voor een modulair 
UPS-systeem om hun kritieke toepassingen te beveiligen, naar extra dienstverlening van de 
fabrikant om hun investering gedurende de levensduur van het product te optimaliseren.
SOCOMEC biedt een uniek pakket om volledig te kunnen profiteren van de modulaire 
architectuur van het UPS-systeem: snelle upgrading, voorspelbaarheid van kosten en geen 
“end-of-life problemen” meer.

Belangrijkste punten 

>  Bewaking op afstand
> Smart modulemanagement
>  Volledige upgrade 

vermogenssysteem

Voordelen 

>  Minimale uitvaltijd
>  Reparatietijd gegarandeerd
>  Up-to-date technologie… te 

allen tijde 

BESCHRIJVING VAN DE SERVICE REGELMATIG
1-3 jaar

PREMIUM
1-3 jaar

EVOLUTION PAKET
5 jaar

UPS bewaking op afstand (LINK-UPS)
Controle op afstand + pro-actieve probleemoplossing + rapport x x x

Verzending van de module binnen 3 werkdagen x

Module hot-swap op locatie binnen de volgende werkdag x

Module hot-swap op locatie binnen 6 uur x

1 complete modulevervanging per periode van 5 jaar x

1 jaarlijks preventief onderhoudsbezoek x x x

Batterijcontrole x x x

Loonkosten & reiskostenvergoeding voor corrigerend onderhoud x x

Originele reserveonderdelen x x

Beschikbaarheid Hot-line x x x

Hot-line voor noodgevallen 24 / 7 • • x

Reactietijd naar locatie binnen de volgende werkdag • x

Reactietijd naar locatie binnen 6h* • • x

Reactietijd naar locatie binnen 4h* • • •

Preventief vervangen van ventilator en condensatoren 
(exclusief batterijen) • x x

Aanvullend preventief onderhoudsbezoek. • • •

Preventief onderhoudsbezoek gedurende de nacht, 
het weekeinde, officiële feestdagen • • •

Infrarode analyse • • •

Energiekwaliteitscontrole • • •

Focus op EVOLUTION PACK

Voordelen
>  Vaste prijs gegarandeerd over 

een periode van 5 jaar
>  Gemoedsrust, met een systeem 

waarin altijd ultramoderne 
technologie en hogere energie-
efficiëntie is ingebouwd

>  Geen zorgen meer over 
kriticiteitsproblemen bij het 
einde van de levensduur

Egenschappen
>  5-jarig alles inclusief 

programma
>  Periodieke upgrades met 

volledige modulevervanging
>  Continu systeemtoezicht en 

controle op veroudering van 
elektronische componenten 
gebaseerd op specifieke 
gebruiksomstandigheden

5 YEARSfixed price

* Controleer de beschikbaarheid van de dienst voor uw REGIO

X: inbegrepen.
• optioneel
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PRISM Availability Services
Voor Kritiek Vermogen in Datacentra

Elk datacentrum is uniek en heeft zijn eigen vermogensvereisten en site-beperkingen. 
In aanvulling daarop streven beheerders van datacentra naar het optimaliseren van hun bronnen. 
Het is dan ook van essentieel belang dat onderhoudsservices worden aangepast aan de 
omstandigheden ter plaatse en het mogelijk maken om de onderhoudskosten onder controle te 
houden.
PRISM Availability services is het gloednieuwe Onderhoudsprogramma dat wordt voorgesteld 
door SOCOMEC, uw erkende gespecialiseerde fabrikant van systemen met kritiek vermogen, 
om de continuïteit van uw kritiek vermogen 24 uur per dag, 7 dagen per week te garanderen en 
uw investering te beschermen.

Voordelen 

>  Gepersonaliseerd 
onderhoudsbeheer en 
verbetering ter plaatse

>  MIinder stilstand van uw 
systeem

>  Totale controle over 
uw onderhoudskosten 
gedurende 5 jaar

Belangrijkste punten 

>  5-jaar all-inclusive 
programma tegen 
een vaste prijs 
met inbegrip van 
bedrijfsonderhoudskosten 
gegarandeerd zonder extra 
kosten

5 YEARSfixed price
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IT- en faciliteitenmanagers zoeken, nadat zij gekozen hebben voor een modulair 
UPS-systeem om hun kritieke toepassingen te beveiligen, naar extra dienstverlening van de 
fabrikant om hun investering gedurende de levensduur van het product te optimaliseren.
SOCOMEC biedt een uniek pakket om volledig te kunnen profiteren van de modulaire 
architectuur van het UPS-systeem: snelle upgrading, voorspelbaarheid van kosten en geen 
“end-of-life problemen” meer.

Belangrijkste punten 

>  Bewaking op afstand
> Smart modulemanagement
>  Volledige upgrade 

vermogenssysteem

Voordelen 

>  Minimale uitvaltijd
>  Reparatietijd gegarandeerd
>  Up-to-date technologie… te 

allen tijde 

BESCHRIJVING VAN DE SERVICE REGELMATIG
1-3 jaar

PREMIUM
1-3 jaar

EVOLUTION PAKET
5 jaar

UPS bewaking op afstand (LINK-UPS)
Controle op afstand + pro-actieve probleemoplossing + rapport x x x

Verzending van de module binnen 3 werkdagen x

Module hot-swap op locatie binnen de volgende werkdag x

Module hot-swap op locatie binnen 6 uur x

1 complete modulevervanging per periode van 5 jaar x

1 jaarlijks preventief onderhoudsbezoek x x x

Batterijcontrole x x x

Loonkosten & reiskostenvergoeding voor corrigerend onderhoud x x

Originele reserveonderdelen x x

Beschikbaarheid Hot-line x x x

Hot-line voor noodgevallen 24 / 7 • • x

Reactietijd naar locatie binnen de volgende werkdag • x

Reactietijd naar locatie binnen 6h* • • x

Reactietijd naar locatie binnen 4h* • • •

Preventief vervangen van ventilator en condensatoren 
(exclusief batterijen) • x x

Aanvullend preventief onderhoudsbezoek. • • •

Preventief onderhoudsbezoek gedurende de nacht, 
het weekeinde, officiële feestdagen • • •

Infrarode analyse • • •

Energiekwaliteitscontrole • • •

Focus op EVOLUTION PACK

Voordelen
>  Vaste prijs gegarandeerd over 

een periode van 5 jaar
>  Gemoedsrust, met een systeem 

waarin altijd ultramoderne 
technologie en hogere energie-
efficiëntie is ingebouwd

>  Geen zorgen meer over 
kriticiteitsproblemen bij het 
einde van de levensduur

Egenschappen
>  5-jarig alles inclusief 

programma
>  Periodieke upgrades met 

volledige modulevervanging
>  Continu systeemtoezicht en 

controle op veroudering van 
elektronische componenten 
gebaseerd op specifieke 
gebruiksomstandigheden

5 YEARSfixed price

* Controleer de beschikbaarheid van de dienst voor uw REGIO

X: inbegrepen.
• optioneel
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PRISM Availability Services
Voor Kritiek Vermogen in Datacentra

Elk datacentrum is uniek en heeft zijn eigen vermogensvereisten en site-beperkingen. 
In aanvulling daarop streven beheerders van datacentra naar het optimaliseren van hun bronnen. 
Het is dan ook van essentieel belang dat onderhoudsservices worden aangepast aan de 
omstandigheden ter plaatse en het mogelijk maken om de onderhoudskosten onder controle te 
houden.
PRISM Availability services is het gloednieuwe Onderhoudsprogramma dat wordt voorgesteld 
door SOCOMEC, uw erkende gespecialiseerde fabrikant van systemen met kritiek vermogen, 
om de continuïteit van uw kritiek vermogen 24 uur per dag, 7 dagen per week te garanderen en 
uw investering te beschermen.

Voordelen 

>  Gepersonaliseerd 
onderhoudsbeheer en 
verbetering ter plaatse

>  MIinder stilstand van uw 
systeem

>  Totale controle over 
uw onderhoudskosten 
gedurende 5 jaar

Belangrijkste punten 

>  5-jaar all-inclusive 
programma tegen 
een vaste prijs 
met inbegrip van 
bedrijfsonderhoudskosten 
gegarandeerd zonder extra 
kosten

5 YEARSfixed price
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Non-stop service voor bewaking op afstand om de continuïteit 
van uw bedrijf te maximaliseren
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LINK-UPS is de nieuwe bewakingsservice op afstand van SOCOMEC ontwikkeld om IT- en 
Faciliteitenmanagers te voorzien van een 24/7 ondersteuning om de continue prestaties, efficiëntie 
en veiligheid van hun kritieke infrastructuur te garanderen en kostbare uitval te voorkomen. 
LINK-UPS zorgt voor een permanente verbinding tussen het interne bewakingssysteem van alle 
SOCOMEC UPS-apparatuur en het dichtstbijzijnde Servicecentrum van SOCOMEC.
Via een redundante INTERNET/GPRS-verbinding kunnen technici van SOCOMEC voortdurend 
verbinding maken met uw UPS zonder een enkel storingspunt in de communicatie. 
Indien de bedrijfsparameters van de UPS buiten het toegestane bereik komen, zal het systeem 
de afwijking identificeren en automatisch het dichtstbijzijnde Servicecentrum van SOCOMEC 
waarschuwen. Een gespecialiseerde technicus van Socomec zal een diagnose uitvoeren door 
zich op afstand toegang te verschaffen tot het paneel met de parameters en pro-actief de meest 
geschikte corrigerende actie ondernemen.
LINK-UPS houdt u steeds op de hoogte van de bedrijfsstatus van uw UPS, voorziet u van 
regelmatige rapportage en technische aanbevelingen om de kwaliteit van uw systeem te verbeteren.

Belangrijkste punten 

>  Automatische 
storingsdetectie

>  Proactieve diagnostiek
>  Geoptimaliseerde procedures 

om problemen op te lossen

Voordelen 

>  Continue prestaties 
apparatuur / status-updates

>  Preventie van problemen
>  Verminderde tijd tot reparatie 

(lagere MTTR)
>  Verbetering beschikbaarheid 

van het systeem 
>  Besparing op kosten van 

uitval

KLANTLOCATIE
 • Werkingstijd systeem
 • Bedrijfscontinuïteit
 • Gemoedsrust

SOCOMEC NON-STOP 
SERVICECENTRUM
 • Alarmmeldingen
 • Diagnostiek op afstand
 • Regelmatige rapporten

Alarmmelding
Diagnostiek op afstand
Rapporten bewaking op afstand
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VERTELIS: Energie-efficiency
Softwarepakket om uw energieprestaties te optimaliseren

De softwaresuite VERTELIS consolideert alle verzamelde gegevens door het meteren en meten 
van apparaten. Gebaseerd op open-eind technologieën kan het gemakkelijke geïntegreerd 
worden in de IT-omgeving.
Een eenvoudige en gebruiksvriendelijke web-interface maakt toegang mogelijk tot verschillende 
functies voor analyse- en verbruiksoptimalisering mogelijk.

Belangrijkste punten 

>  Unieke, gecentraliseerde en 
gemakkelijk te gebruiken 
interface

>  Opsplitsing van 
energieverbruik weergegeven 
per gebruiker

>  Realtime bewaking van alle 
elektrische parameters

>  Alarmmelding per e-mail
>  Overzicht van 

energiebesparing
>  Detectie van actieve en 

reactieve vermogensmaxima 
en overschrijdingen

>  Installatie, configuratie, 
training en ondersteuning door 
deskundigen van Socomec

Voordelen 

>  Een alles-in-een (hardware/
software/diensten) oplossing 
om uw verbruik te bewaken 
en energiebesparing te 
verkrijgen

>  Volledige ondersteuning door 
Socomec voor, tijdens en na 
de installatie

HYPERVIEW
Opslag lokale server

HYPERVIEW
Cloud opslag

DIRIS B-30 RF

DIRIS B-30 RS

DIRIS B-30 RF DIRIS G-40

DIRIS G-30

RS485

RS485

2G
/3

G

RS485

DIRIS A

DIRIS Digiware

COUNTIS E

Pulse

Ethernet

Lan/Wan

METEN CENTRALISEREN ANALYSEREN

WEBVIEW
Power Monitoring
Gateway DIRIS G-30 of G-40

VERTELIS
HYPERVIEW

DATALOG H60

COUNTIS E Ci3
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LINK-UPS remote monitoring
Non-stop service voor bewaking op afstand om de continuïteit 
van uw bedrijf te maximaliseren

C
O

U
V

 1
87

 A

LINK-UPS is de nieuwe bewakingsservice op afstand van SOCOMEC ontwikkeld om IT- en 
Faciliteitenmanagers te voorzien van een 24/7 ondersteuning om de continue prestaties, efficiëntie 
en veiligheid van hun kritieke infrastructuur te garanderen en kostbare uitval te voorkomen. 
LINK-UPS zorgt voor een permanente verbinding tussen het interne bewakingssysteem van alle 
SOCOMEC UPS-apparatuur en het dichtstbijzijnde Servicecentrum van SOCOMEC.
Via een redundante INTERNET/GPRS-verbinding kunnen technici van SOCOMEC voortdurend 
verbinding maken met uw UPS zonder een enkel storingspunt in de communicatie. 
Indien de bedrijfsparameters van de UPS buiten het toegestane bereik komen, zal het systeem 
de afwijking identificeren en automatisch het dichtstbijzijnde Servicecentrum van SOCOMEC 
waarschuwen. Een gespecialiseerde technicus van Socomec zal een diagnose uitvoeren door 
zich op afstand toegang te verschaffen tot het paneel met de parameters en pro-actief de meest 
geschikte corrigerende actie ondernemen.
LINK-UPS houdt u steeds op de hoogte van de bedrijfsstatus van uw UPS, voorziet u van 
regelmatige rapportage en technische aanbevelingen om de kwaliteit van uw systeem te verbeteren.

Belangrijkste punten 

>  Automatische 
storingsdetectie

>  Proactieve diagnostiek
>  Geoptimaliseerde procedures 

om problemen op te lossen

Voordelen 

>  Continue prestaties 
apparatuur / status-updates

>  Preventie van problemen
>  Verminderde tijd tot reparatie 

(lagere MTTR)
>  Verbetering beschikbaarheid 

van het systeem 
>  Besparing op kosten van 

uitval

KLANTLOCATIE
 • Werkingstijd systeem
 • Bedrijfscontinuïteit
 • Gemoedsrust

SOCOMEC NON-STOP 
SERVICECENTRUM
 • Alarmmeldingen
 • Diagnostiek op afstand
 • Regelmatige rapporten

Alarmmelding
Diagnostiek op afstand
Rapporten bewaking op afstand
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VERTELIS: Energie-efficiency
Softwarepakket om uw energieprestaties te optimaliseren

De softwaresuite VERTELIS consolideert alle verzamelde gegevens door het meteren en meten 
van apparaten. Gebaseerd op open-eind technologieën kan het gemakkelijke geïntegreerd 
worden in de IT-omgeving.
Een eenvoudige en gebruiksvriendelijke web-interface maakt toegang mogelijk tot verschillende 
functies voor analyse- en verbruiksoptimalisering mogelijk.

Belangrijkste punten 

>  Unieke, gecentraliseerde en 
gemakkelijk te gebruiken 
interface

>  Opsplitsing van 
energieverbruik weergegeven 
per gebruiker

>  Realtime bewaking van alle 
elektrische parameters

>  Alarmmelding per e-mail
>  Overzicht van 

energiebesparing
>  Detectie van actieve en 

reactieve vermogensmaxima 
en overschrijdingen

>  Installatie, configuratie, 
training en ondersteuning door 
deskundigen van Socomec

Voordelen 

>  Een alles-in-een (hardware/
software/diensten) oplossing 
om uw verbruik te bewaken 
en energiebesparing te 
verkrijgen

>  Volledige ondersteuning door 
Socomec voor, tijdens en na 
de installatie

HYPERVIEW
Opslag lokale server

HYPERVIEW
Cloud opslag

DIRIS B-30 RF

DIRIS B-30 RS

DIRIS B-30 RF DIRIS G-40

DIRIS G-30

RS485

RS485

2G
/3

G

RS485

DIRIS A

DIRIS Digiware

COUNTIS E

Pulse

Ethernet

Lan/Wan

METEN CENTRALISEREN ANALYSEREN

WEBVIEW
Power Monitoring
Gateway DIRIS G-30 of G-40

VERTELIS
HYPERVIEW

DATALOG H60

COUNTIS E Ci3
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Vervangen van verbruiksonderdelen
Garandeer de stabiliteit van uw systeem gedurende zijn levensduur

Belangrijkste punten 

>  Preventieve vervanging 
van gebruiksonderdelen 
gebaseerd op de expertise 
van de fabrikant

>  Originele reserveonderdelen

Voordelen 

>  Voorkomt UPS-instabiliteit en 
storingen

>  Voorkomt risico’s van 
systeemuitval 

>  Besparing op kosten van 
uitval

Elk onderdeel van het UPS-systeem is 
ontworpen voor betrouwbare werking tijdens 
de normale levenscyclus van het product, 
in overeenstemming met de elektrische 
omgevingen en omgevingsomstandigheden 
die vermeld zijn in Installatie- en 
Bedieningshandleiding. 

Om de impact van veroudering op uw 
systeem te beperken en dus de efficiëntie en 
beschikbaarheid van de installatie in stand te 
houden, is het periodiek preventief vervangen 
van onderdelen die onderhevig zijn aan 
slijtage, zoals ventilatoren en condensatoren 
van cruciaal belang.
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Batterij-onderhoud
Garandeer stabiliteit van uw batterijen gedurende hun levensduur

Belangrijkste punten 

>  Batterijcontrole tijdens 
preventieve bezoeken

>  Periodieke preventieve 
vervanging gebaseerd op 
expertise van de fabrikant

>  Batterijbewaking

Voordelen 

>  Houdt de back-uptijd van de 
batterij in stand

>  Voorkomt het risico van uitval 
van de UPS

>  Optimaliseert 
investeringskosten van 
batterijen

Batterijen zijn een belangrijk element van elk UPS-systeem. Hun efficiëntie en beschikbaarheid 
zijn belangrijk om belastinguitval te voorkomen, maar tegelijkertijd zijn batterijen de meest 
kwetsbare en storingsgevoelige onderdelen van dergelijke systemen. Daarom zijn continue 
batterijbewaking, jaarlijks onderhoud en periodieke vervangingen essentieel om de 
bedrijfscontinuïteit te garanderen.
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Vervangen van verbruiksonderdelen
Garandeer de stabiliteit van uw systeem gedurende zijn levensduur

Belangrijkste punten 

>  Preventieve vervanging 
van gebruiksonderdelen 
gebaseerd op de expertise 
van de fabrikant

>  Originele reserveonderdelen

Voordelen 

>  Voorkomt UPS-instabiliteit en 
storingen

>  Voorkomt risico’s van 
systeemuitval 

>  Besparing op kosten van 
uitval

Elk onderdeel van het UPS-systeem is 
ontworpen voor betrouwbare werking tijdens 
de normale levenscyclus van het product, 
in overeenstemming met de elektrische 
omgevingen en omgevingsomstandigheden 
die vermeld zijn in Installatie- en 
Bedieningshandleiding. 

Om de impact van veroudering op uw 
systeem te beperken en dus de efficiëntie en 
beschikbaarheid van de installatie in stand te 
houden, is het periodiek preventief vervangen 
van onderdelen die onderhevig zijn aan 
slijtage, zoals ventilatoren en condensatoren 
van cruciaal belang.
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Batterij-onderhoud
Garandeer stabiliteit van uw batterijen gedurende hun levensduur

Belangrijkste punten 

>  Batterijcontrole tijdens 
preventieve bezoeken

>  Periodieke preventieve 
vervanging gebaseerd op 
expertise van de fabrikant

>  Batterijbewaking

Voordelen 

>  Houdt de back-uptijd van de 
batterij in stand

>  Voorkomt het risico van uitval 
van de UPS

>  Optimaliseert 
investeringskosten van 
batterijen

Batterijen zijn een belangrijk element van elk UPS-systeem. Hun efficiëntie en beschikbaarheid 
zijn belangrijk om belastinguitval te voorkomen, maar tegelijkertijd zijn batterijen de meest 
kwetsbare en storingsgevoelige onderdelen van dergelijke systemen. Daarom zijn continue 
batterijbewaking, jaarlijks onderhoud en periodieke vervangingen essentieel om de 
bedrijfscontinuïteit te garanderen.
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Thermische controle
Thermografische afbeeldingen op hoge resolutie voor 
voorspellend en preventief onderhoud

Belangrijkste punten 

>  Volledige controle van 
uw LV-installatie. Snelle 
identificatie van kritieke 
situaties die van invloed 
zijn op energiedistributie en 
elektrische onderdelen.

>  Onmiddellijke vaststelling van 
storingen, niet mogelijk met 
eenvoudige visuele inspectie

>  Betrouwbare schatting 
van resterende te 
verwachten levensduur van 
gebruiksgoederen

Voordelen 

>  Verhoogt betrouwbaarheid 
apparatuur

>  Beperkt kosten vanwege 
uitval

>  Optimaliseert levensduur 
apparatuur 

>  Verlengt de MTBF 
(Mean Time Between Failures)
(Gemiddelde tijd tussen 
storingen)

Thermische beeldvorming is een techniek die 
de stralingswaarden weergeeft van willekeurig 
welk oppervlak met behulp van speciale 
infrarode apparatuur.
De thermografische analyse kan elke 
thermische afwijking in onderdelen van een 
elektrische installatie detecteren, problemen 
die onmogelijk gedetecteerd kunnen worden 
met het blote oog. 

Dergelijke beeldvorming is met name nuttig 
voor preventieve diagnoses om het risico 
van het defect raken van een onderdeel 
te bepalen en snel uit te vinden welke 
onderdelen aangetast zijn door abnormale 
oververhitting, wat zou kunnen leiden tot 
versplling van energie of storing van de UPS 
of de rest van de installatie.

A
P

P
LI

 5
72

 A

O
n-

si
te

 s
er

vi
ce

s

Voordelen 

>  Helpt storingen van 
apparatuur verminderen

>  Optimaliseert 
bedrijfsefficiëntie

>  Verlengt levensduur 
apparatuur

>  Verbetert betrouwbaarheid 
van het systeem

Power Quality Audit
Optimaliseer de betrouwbaarheid, efficiëntie en veiligheid van 
uw hoogwaardige energievoorziening

Belangrijkste punten 

>  De PQA-controles:
- Spanningsval
- Afname vermogensfactor
-  Driefase belastingsonbalans
- Harmonische vervorming
- Overgangsstroom

>  Uitgebreid rapport met 
technische aanbevelingen

Een betrouwbare, efficiënte en veilige 
elektriciteitsvoorziening is essentieel om de 
productiviteit van uw bedrijf te garanderen.
Ondanks de algemene kwaliteit van de 
elektrische installatie, produceren elektrische 
belastingen storingen en onbalans die 
van invloed kunnen zijn op de normale 
werking van de apparatuur en ongewenste 
onderbrekingen (uitval) kunnen veroorzaken.

Socomec biedt de service Power Quality 
Audit Vermogenskwaliteitscontrole) die 
bedoeld is om de beschikbaarheid van de 
stroomvoorziening (continuïteit) en de kwaliteit 
van de spanning te controleren.
De PQA levert een gedetailleerd rapport over 
elke gedetecteerde storing met advies over 
werkzaamheden die snel uitgevoerd zouden 
moeten worden voordat zich een negatieve 
impact voordoet op de goede werking van de 
apparatuur.
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Thermische controle
Thermografische afbeeldingen op hoge resolutie voor 
voorspellend en preventief onderhoud

Belangrijkste punten 

>  Volledige controle van 
uw LV-installatie. Snelle 
identificatie van kritieke 
situaties die van invloed 
zijn op energiedistributie en 
elektrische onderdelen.

>  Onmiddellijke vaststelling van 
storingen, niet mogelijk met 
eenvoudige visuele inspectie

>  Betrouwbare schatting 
van resterende te 
verwachten levensduur van 
gebruiksgoederen

Voordelen 

>  Verhoogt betrouwbaarheid 
apparatuur

>  Beperkt kosten vanwege 
uitval

>  Optimaliseert levensduur 
apparatuur 

>  Verlengt de MTBF 
(Mean Time Between Failures)
(Gemiddelde tijd tussen 
storingen)

Thermische beeldvorming is een techniek die 
de stralingswaarden weergeeft van willekeurig 
welk oppervlak met behulp van speciale 
infrarode apparatuur.
De thermografische analyse kan elke 
thermische afwijking in onderdelen van een 
elektrische installatie detecteren, problemen 
die onmogelijk gedetecteerd kunnen worden 
met het blote oog. 

Dergelijke beeldvorming is met name nuttig 
voor preventieve diagnoses om het risico 
van het defect raken van een onderdeel 
te bepalen en snel uit te vinden welke 
onderdelen aangetast zijn door abnormale 
oververhitting, wat zou kunnen leiden tot 
versplling van energie of storing van de UPS 
of de rest van de installatie.
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Voordelen 

>  Helpt storingen van 
apparatuur verminderen

>  Optimaliseert 
bedrijfsefficiëntie

>  Verlengt levensduur 
apparatuur

>  Verbetert betrouwbaarheid 
van het systeem

Power Quality Audit
Optimaliseer de betrouwbaarheid, efficiëntie en veiligheid van 
uw hoogwaardige energievoorziening

Belangrijkste punten 

>  De PQA-controles:
- Spanningsval
- Afname vermogensfactor
-  Driefase belastingsonbalans
- Harmonische vervorming
- Overgangsstroom

>  Uitgebreid rapport met 
technische aanbevelingen

Een betrouwbare, efficiënte en veilige 
elektriciteitsvoorziening is essentieel om de 
productiviteit van uw bedrijf te garanderen.
Ondanks de algemene kwaliteit van de 
elektrische installatie, produceren elektrische 
belastingen storingen en onbalans die 
van invloed kunnen zijn op de normale 
werking van de apparatuur en ongewenste 
onderbrekingen (uitval) kunnen veroorzaken.

Socomec biedt de service Power Quality 
Audit Vermogenskwaliteitscontrole) die 
bedoeld is om de beschikbaarheid van de 
stroomvoorziening (continuïteit) en de kwaliteit 
van de spanning te controleren.
De PQA levert een gedetailleerd rapport over 
elke gedetecteerde storing met advies over 
werkzaamheden die snel uitgevoerd zouden 
moeten worden voordat zich een negatieve 
impact voordoet op de goede werking van de 
apparatuur.
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Energy efficiency assessment
Controle, dimensionering, inbedrijfstelling en onderhoud van 
uw oplossing voor energie-efficiëntie

Belangrijkste punten 

>  Beoordeling van uw installatie
>  Functionele analyse en in 

kaart brengen van de door 
ons voorgestelde oplossing

>  Beoordeling van vereiste 
apparatuur die geïnstalleerd 
moet worden

>  Deoordeling van het meetplan
>  Inbedrijfstelling 

istrumentarium
>  Alevering telplan
>  Systeemonderhoud en 

follow-up

Voordelen 

>  Kostenbesparing 
>  Waardestijging Gebouw

Servicedeskundigen van Socomec kunnen een volledige “energie-efficiëntie” diagnose uitvoeren 
van uw installatie, en dus de meetpunten identificeren die essentieel zijn om uw doelstellingen 
te bereiken. Hierna zal een technicus van Socomec het meetinstrumentarium opstellen en het 
volledige systeem onderhouden.
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Voordelen 

>  Ondersteuning van 
Socomec gedurende de hele 
levensduur

>  Aanzinelijke besparing op 
energiekosten

>  Geoptimaliseerde apparatuur 
efficiëntie en levensduur

Reactive power compensation
Een correct gedimensioneerd netwerk

Belangrijkste punten 

>  Controle & dimensionering 
van installatie

>  Inbedrijfstelling van 
Cosys-apparatuur

>  Training
>  Onderhoud

Uw verbruik van reactieve energie hangt af van het type en gebruik van de belastingen die 
geleverd worden door het netwerk. Deskundigen van Socomec worden opgeleid om de 
noodzakelijke procedures uit te voeren tijdens de volledige levensduur van uw elektrische 
installatie, van controle en dimensionering tot onderhoud van de COSYS-apparatuur.
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Energy efficiency assessment
Controle, dimensionering, inbedrijfstelling en onderhoud van 
uw oplossing voor energie-efficiëntie

Belangrijkste punten 

>  Beoordeling van uw installatie
>  Functionele analyse en in 

kaart brengen van de door 
ons voorgestelde oplossing

>  Beoordeling van vereiste 
apparatuur die geïnstalleerd 
moet worden

>  Deoordeling van het meetplan
>  Inbedrijfstelling 

istrumentarium
>  Alevering telplan
>  Systeemonderhoud en 

follow-up

Voordelen 

>  Kostenbesparing 
>  Waardestijging Gebouw

Servicedeskundigen van Socomec kunnen een volledige “energie-efficiëntie” diagnose uitvoeren 
van uw installatie, en dus de meetpunten identificeren die essentieel zijn om uw doelstellingen 
te bereiken. Hierna zal een technicus van Socomec het meetinstrumentarium opstellen en het 
volledige systeem onderhouden.
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Voordelen 

>  Ondersteuning van 
Socomec gedurende de hele 
levensduur

>  Aanzinelijke besparing op 
energiekosten

>  Geoptimaliseerde apparatuur 
efficiëntie en levensduur

Reactive power compensation
Een correct gedimensioneerd netwerk

Belangrijkste punten 

>  Controle & dimensionering 
van installatie

>  Inbedrijfstelling van 
Cosys-apparatuur

>  Training
>  Onderhoud

Uw verbruik van reactieve energie hangt af van het type en gebruik van de belastingen die 
geleverd worden door het netwerk. Deskundigen van Socomec worden opgeleid om de 
noodzakelijke procedures uit te voeren tijdens de volledige levensduur van uw elektrische 
installatie, van controle en dimensionering tot onderhoud van de COSYS-apparatuur.
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Insulation control
Een betrouwbaar netwerk

Belangrijkste punten 

>  Inbedrijfstelling van 
ISOM-oplossing

>  Training over geïsoleerd 
IT-aardingsnetwerk 

>  Onderhoud & regeling van uw 
isolatie

>  Oderhoud- & 
isolatiestoringsdetectie

Voordelen 

>  Een veilig en betrouwbaar 
netwerk aangepast aan uw 
vereisten

>  Optimale bedrijfscontinuïteit

De serviceteams van Socomec hebben erkende ervaring op het gebied van geïsoleerde 
IT-aardingssystemen binnen verschillende bedrijfssectoren: distributienetwerken, 
afstdandsbedieningenindustrie en medische IT-belastingen, enz. Zij kunnen dus een globale 
oplossing voorstellen voor insolatiecontrole, supervisie en onderhoud.
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Voordelen 

>  All-in service (huurprijs, 
transport, inbedrijfstelling, 
buitenbedrijfstelling) 

>  Lagere investering 
>  Belastingvoordelen

UPS rent
UPS verhuur voor korte periode all-in

Belangrijkste punten 

> Aflevering binnen 24 uur
> Maximale flexibiliteit 
> Conformiteit met normen

Als u gedurende een bepaalde periode (enige weken of maanden) behoefte hebt aan een 
hoogwaardige ononderbroken stroomvoorziening, is huren het voordeligste antwoord voor 
uw korte-termijn behoefte.
De UPS RENT-service is de perfecte oplossing indien u maximale flexibiliteit vereist om 
elektrische continuïteit over een korte periode te beheren. Adviseurs van Socomec zullen 
u helpen de voor uw vereiste meest geschikte oplossing te vinden, van de keuze van beveiliging 
en transport, tot de inbedrijfsstelling en het ophalen van de apparatuur na afloop van het 
contract. Een echte “totaal»-service om uw beheers- en onderhoudskosten te minimaliseren.
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Insulation control
Een betrouwbaar netwerk

Belangrijkste punten 

>  Inbedrijfstelling van 
ISOM-oplossing

>  Training over geïsoleerd 
IT-aardingsnetwerk 

>  Onderhoud & regeling van uw 
isolatie

>  Oderhoud- & 
isolatiestoringsdetectie

Voordelen 

>  Een veilig en betrouwbaar 
netwerk aangepast aan uw 
vereisten

>  Optimale bedrijfscontinuïteit

De serviceteams van Socomec hebben erkende ervaring op het gebied van geïsoleerde 
IT-aardingssystemen binnen verschillende bedrijfssectoren: distributienetwerken, 
afstdandsbedieningenindustrie en medische IT-belastingen, enz. Zij kunnen dus een globale 
oplossing voorstellen voor insolatiecontrole, supervisie en onderhoud.
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Voordelen 

>  All-in service (huurprijs, 
transport, inbedrijfstelling, 
buitenbedrijfstelling) 

>  Lagere investering 
>  Belastingvoordelen

UPS rent
UPS verhuur voor korte periode all-in

Belangrijkste punten 

> Aflevering binnen 24 uur
> Maximale flexibiliteit 
> Conformiteit met normen

Als u gedurende een bepaalde periode (enige weken of maanden) behoefte hebt aan een 
hoogwaardige ononderbroken stroomvoorziening, is huren het voordeligste antwoord voor 
uw korte-termijn behoefte.
De UPS RENT-service is de perfecte oplossing indien u maximale flexibiliteit vereist om 
elektrische continuïteit over een korte periode te beheren. Adviseurs van Socomec zullen 
u helpen de voor uw vereiste meest geschikte oplossing te vinden, van de keuze van beveiliging 
en transport, tot de inbedrijfsstelling en het ophalen van de apparatuur na afloop van het 
contract. Een echte “totaal»-service om uw beheers- en onderhoudskosten te minimaliseren.
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Project advies
Van ontwerp tot en met de continuiteit van uw systeem

Belangrijkste punten 

>  Controles van voorlopige 
installaties

>  Functionele analyse van uw 
oplossing

>  Aanbevelingen voor 
implementatie

>  Inbedrijfstelling ter plaatse en 
tests

>  Volgsysteem geïmplementerd 
in de eerste bedrijfsweken

Voordelen 

>  Alles-in-een-oplossing
>  Een enkel contactpunt 
>  Expertise van de fabrikant
> Snellere “time-to-market”

Socomec biedt zijn fabricage-expertise op het gebied van ontwerp en implementatie aan voor 
een betrouwbare, veilige en effectieve vermogensfaciliteit om de productiviteit van uw bedrijf 
volledig te garanderen… altijd en overal.
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Voordelen 

>  Autonomie om 
routinehandelingen uit te voeren

>  Bewustwording van 
alarmprocedures

>  Veiliger bedienine en 
onderhoud

>  Altijd up to date met de 
nieuwste technologieën

Technical training
Gecertificeerd opleidingsprogramma van de fabrikant

Belangrijkste punten 

> Praktijkopleiding
>  Zowel bij het opleidingscentrum 

van Socomec als op de locatie 
van de klant

>  Open discussies en feedback 
van de deelnemers

>  Veel types configuraties 
worden behandeld

>  Simulaties van echte gevallen 
gebaseerd op de werkelijke 
installatie van de klant

>  Ervaren “in de praktijk 
geteste” trainers

Specialisten van Socomec kunnen u helpen te noodzakelijke vaardigheden te leren om 
uw apparatuur efficiënt te bedienen en op die manier de beschikbaarheid ervan te vergroten. 
Technische opleidingscursussen van Socomec kunnen plaatsvinden bij uw bedrijf of bij het 
opleidingscentrum van Socomec.
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