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Uma gama completa de 
conectividade e comunicação
Graças aos sistemas UPS e STS, a carga 
sensível é protegida contra problemas 
elétricos causados pela fiabilidade insuficiente 
da alimentação de rede elétrica. No entanto, 
esta proteção essencial muitas vezes não 
garante a disponibilidade máxima de energia 
elétrica para a carga.
As soluções da SOCOMEC para 
conectividade e software para monitorizar e 
gerir fontes de alimentação podem informar 
imediatamente o utilizador acerca do estado 
do sistema e implementar procedimentos 
automáticos para controlar o sistema elétrico 
e proteger as cargas de IT. As diferentes 
soluções podem ser utilizadas para um PC 
individual, servidores, centros de dados ou 
soluções com um field bus que são típicos 
dos sistemas de processo.

Normalmente, a capacidade de comunicação 
dos sistemas da UPS é utilizada para cumprir 
os requisitos seguintes:
•  Informação clara e instantânea: os eventos 

críticos para o dispositivo e sistema são 
comunicados de forma clara e imediata 
por e-mail (para o utilizador), pop-ups ou 
traps (para o utilizador local e administrador 
remoto).

•  Integridade de dados garantida: 
dependendo do evento, é possível 
configurar ações automáticas definidas pelo 
utilizador (scripts) e gerir procedimentos 
automáticos ou encomendados de 
paragem para computadores, servidores ou 
infraestrutura de servidor virtual/física.

•  Monitorização da instalação: as medições 
elétricas e os eventos de sistema ou 
instalação são registados continuamente 
disponibilizados para o utilizador ou serviço 
SOCOMEC para analisar o estado do 
sistema/carga. Como resultado, é possível 
avaliar se foi ou não escolhida a arquitetura 
ideal ou se é necessária uma ação para 
melhorar a fiabilidade do sistema.

•  Controlo de dispositivos: para alguns 
dispositivos é possível um controlo remoto, 
como a gestão manual de tomadas de 
saída ou a comutação da UPS para a rede, 
inversor ou stand-by.

Comunicação e conectividade
A solução ideal para gestão de sistemas integrados  
e integração de dados

A solução para 

>  Centros de dados
> Aplicações de emergência
> Escritórios
> Indústrias de serviços
> Indústria
> Telecomunicações
> Aplicações médicas
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Comunicação e conectividade
A solução ideal para gestão de sistemas integrados  
e integração de dados

LOCAL VIEW é um software de monitorização 
e gestão para sistemas UPS por USB 
ou RS232 série, permitindo a paragem 
automática do sistema no caso de um corte 
prolongado de energia. LOCAL VIEW evita 
perdas de dados e danos no sistema quando 
o PC, estação de trabalho ou servidor não 
são supervisionados pelo operador durante 
o corte de energia. A sua interface gráfica 
simples e fácil de usar facilita a sua utilização, 
mesmo para utilizadores menos experientes. 
Disponível em vários idiomas, o LOCAL VIEW 
proporciona informação clara, imediata e 
detalhada sobre o estado da UPS. 

Pode ser atualizado facilmente (através da 
Internet) para assegurar o mais elevado nível 
de proteção de PCs, estações de trabalho e 
servidores. LOCAL VIEW é compatível com as 
plataformas Windows x86 e x64, distribuições 
LINUX e MAC OSx. O software LOCAL VIEW 
está disponível no website da SOCOMEC para 
transferência gratuita.
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LOCAL VIEW

Solução de monitorização local

NET VISION é a interface Ethernet mais 
comum para utilização com produtos 
SOCOMEC. É uma interface de comunicação 
concebida para redes empresariais. A UPS 
age exatamente como um periférico de 
rede, podendo ser gerida remotamente 
e permitindo a paragem de estações de 
trabalho ligadas em rede a servidores.
O NET VISION permite a interação direta 
entre a UPS e a rede LAN, evitando a 
dependência de um servidor. Deste modo é 
compatível com todas as redes e é multi-SO, 
uma vez que interage através do navegador 
de Internet.

As suas principais características e funções 
incluem:
- ligação Ethernet 10/100 Mb (RJ 45),
- ecrã de monitorização da UPS através de 
um navegador de Internet,
-  paragem remota do servidor autónomo 

(compatível com JNC) ou ambiente virtual 
(compatível com VIRTUAL-JNC),

-  notificação de falhas via e-mail, até 8 
endereços,

- gestão da UPS através de protocolo SNMP,
-  monitorização do ambiente de 

funcionamento (sensor opcional EMD de 
temperatura e humidade). Disparo de alarme 
configurável, notificação por email.

Rede Ethernet 
IPv4 ou IPv6

Paragem remota 
para servidor autónomo 

ou ambiente virtual

Monitorização remota 
com navegador 

de Internet

Servidor de e-mail 

Controlo remoto 
via SNMP
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Soluções de rede (ligação UPS direta à LAN)
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EMD (Dispositivo modular  
de monitorização ambiental)

O EMD é um dispositivo destinado a ser 
utilizado em conjunto com a interface NET 
VISION e proporciona as funcionalidades 
seguintes:
-  medições de temperatura e 

humidade + entradas de contacto seco,
-  limites de alarme configuráveis através do 

navegador de Internet,
-  notificação de alarme ambiental através de 

e-mail e traps SNMP.

76 Catalogo 2015 - 2016



S
o

lu
çõ

es
 d

e 
g

es
tã

o

Uma gama completa de 
conectividade e comunicação
Graças aos sistemas UPS e STS, a carga 
sensível é protegida contra problemas 
elétricos causados pela fiabilidade insuficiente 
da alimentação de rede elétrica. No entanto, 
esta proteção essencial muitas vezes não 
garante a disponibilidade máxima de energia 
elétrica para a carga.
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traps (para o utilizador local e administrador 
remoto).

•  Integridade de dados garantida: 
dependendo do evento, é possível 
configurar ações automáticas definidas pelo 
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paragem para computadores, servidores ou 
infraestrutura de servidor virtual/física.

•  Monitorização da instalação: as medições 
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SOCOMEC para analisar o estado do 
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avaliar se foi ou não escolhida a arquitetura 
ideal ou se é necessária uma ação para 
melhorar a fiabilidade do sistema.
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como a gestão manual de tomadas de 
saída ou a comutação da UPS para a rede, 
inversor ou stand-by.
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Comunicação e conectividade
A solução ideal para gestão de sistemas integrados  
e integração de dados

LOCAL VIEW é um software de monitorização 
e gestão para sistemas UPS por USB 
ou RS232 série, permitindo a paragem 
automática do sistema no caso de um corte 
prolongado de energia. LOCAL VIEW evita 
perdas de dados e danos no sistema quando 
o PC, estação de trabalho ou servidor não 
são supervisionados pelo operador durante 
o corte de energia. A sua interface gráfica 
simples e fácil de usar facilita a sua utilização, 
mesmo para utilizadores menos experientes. 
Disponível em vários idiomas, o LOCAL VIEW 
proporciona informação clara, imediata e 
detalhada sobre o estado da UPS. 

Pode ser atualizado facilmente (através da 
Internet) para assegurar o mais elevado nível 
de proteção de PCs, estações de trabalho e 
servidores. LOCAL VIEW é compatível com as 
plataformas Windows x86 e x64, distribuições 
LINUX e MAC OSx. O software LOCAL VIEW 
está disponível no website da SOCOMEC para 
transferência gratuita.
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LOCAL VIEW

Solução de monitorização local

NET VISION é a interface Ethernet mais 
comum para utilização com produtos 
SOCOMEC. É uma interface de comunicação 
concebida para redes empresariais. A UPS 
age exatamente como um periférico de 
rede, podendo ser gerida remotamente 
e permitindo a paragem de estações de 
trabalho ligadas em rede a servidores.
O NET VISION permite a interação direta 
entre a UPS e a rede LAN, evitando a 
dependência de um servidor. Deste modo é 
compatível com todas as redes e é multi-SO, 
uma vez que interage através do navegador 
de Internet.

As suas principais características e funções 
incluem:
- ligação Ethernet 10/100 Mb (RJ 45),
- ecrã de monitorização da UPS através de 
um navegador de Internet,
-  paragem remota do servidor autónomo 

(compatível com JNC) ou ambiente virtual 
(compatível com VIRTUAL-JNC),

-  notificação de falhas via e-mail, até 8 
endereços,

- gestão da UPS através de protocolo SNMP,
-  monitorização do ambiente de 

funcionamento (sensor opcional EMD de 
temperatura e humidade). Disparo de alarme 
configurável, notificação por email.
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EMD (Dispositivo modular  
de monitorização ambiental)

O EMD é um dispositivo destinado a ser 
utilizado em conjunto com a interface NET 
VISION e proporciona as funcionalidades 
seguintes:
-  medições de temperatura e 

humidade + entradas de contacto seco,
-  limites de alarme configuráveis através do 

navegador de Internet,
-  notificação de alarme ambiental através de 

e-mail e traps SNMP.
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A virtualização do servidor, que torna possível 
explorar as vantagens da consolidação 
da infraestrutura de IT, está cada vez mais 
disseminada. Como resultado, a gestão 
correta de máquinas virtuais no caso de 
uma avaria com o sistema de alimentação 
elétrica é um requisito cada vez mais comum. 
VIRTUAL JNC é a solução da SOCOMEC 
específica para sistemas virtuais. Suporta 
por completo a paragem da máquina virtual, 
ao atuar no servidor físico para encerrar 
corretamente todas as máquinas virtuais em 
funcionamento naquele servidor.

Nos sistemas de Ambiente virtual, é possível 
gerir a ordem de paragem da máquina (definir 
tipo de paragem, sequencial ou alternada) 
e os sistemas com mais de um anfitrião 
(também numa configuração cluster), de 
forma simples e eficiente. VIRTUAL JNC é 
compatível com todos os sistemas de UPS 
da SOCOMEC que suportam a gestão de 
paragens através de LAN. VIRTUAL JNC é 
compatível com VMware vCenterTM/vSphere, 
MicrosoftTM HYPER-V e Citrix XenServer.
VIRTUAL-JNC requer a instalação numa 
máquina virtual Windows®. O software 
VIRTUAL-JNC está disponível no website da 
SOCOMEC para transferência gratuita.
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VIRTUAL JNC

Network

Soluções do sistema virtual

A paragem controlada do servidor de rede é 
gerida pelo “shutdown client” que, instalado 
no servidor remoto, permite a paragem. JNC 
(JAVA & .NET Shutdown client) é um pequeno 
programa de software que está instalado nos 
computadores remotos.

Mostra o estado da UPS e executa a paragem 
enviada pela interface Ethernet da UPS, como 
NET VISION. Foi desenvolvido pela SOCOMEC 
numa plataforma JAVA e .net. 

O agente de software JNC (cliente JAVA & 
.NET) é compatível com as versões mais 
recentes do sistema operativo Windows®, 
distribuições Linux comuns e sistema 
operativo Mac OS X®. O software JNC está 
disponível no website da SOCOMEC para 
transferência gratuita.

Soluções de rede (paragem através da rede)

Nas instalações que utilizam vários 
sistemas UPS, o administrador de rede (ou 
administrador de sistema) pode solicitar 
uma visualização simultânea de todos os 
sistemas UPS a partir de uma única consola. 
No geral, os dispositivos são monitorizados 
com programas BMS (Sistemas de gestão 
de edifícios) que utilizam o protocolo JBUS/
MODBUS para comunicar com programas 
NMS (Sistemas de gestão de redes), que 
utilizam o protocolo SNMP para a troca de 
dados. 
Nos ambientes industriais, é igualmente 
comum utilizar o protocolo PROFIBUS ou 
PROFINET para comunicar com sistemas de 
controlo e automatização centralizados. Estes 
protocolos são suportados pelos produtos 
SOCOMEC e podem, por isso, interagir com 
programas de monitorização.

Solução de supervisão centralizada

Supervisão UPS central REMOTE VIEW
Além dos protocolos mencionados, outra 
solução SOCOMEC é REMOTE VIEW, um 
programa de monitorização central para 
sistemas UPS numa rede Ethernet, que é 
mais simples e mais económico do que as 
complexas plataformas NMS.
REMOTE VIEW é uma aplicação que 
consegue monitorizar simultaneamente até 
1024 dispositivos equipados com placa ou 
caixa NET VISION através da rede Ethernet. 
Os utilizadores podem usufruir de visualização 
em árvore (a estrutura hierárquica pode ter 
até 8 níveis) e visualização em lista. Quando 
um alarme é acionado numa ou outra UPS 
monitorizada, (evento trap), o ícone que 
representa a UPS irá mudar de cor de acordo 
com o nível de gravidade, ao enviar um e-mail 
para vários endereços que foram definidos 

na janela de diálogo de configuração do 
programa. 
Se o programa estiver em execução em 
segundo plano, aparece uma mensagem 
pop-up. As tensões de entrada e saída, a 
capacidade da bateria e a percentagem de 
carga são monitorizadas continuamente pelo 
programa REMOTE VIEW. Os supervisores e 
os técnicos da instalação podem monitorizar 
todas as UPS na mesma janela do programa.
REMOTE VIEW é executado no Windows® 
2000/2003/2008 (R2)/XP/VISTA/7 com 
direitos de administrador. O software 
REMOTE VIEW está disponível no website da 
SOCOMEC para transferência gratuita.
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A interface de contacto seco permite controlar 
até três entradas digitais e quatro saídas para 
o processamento de informações:
•  3 entradas isoladas (contactos externos):

-  dispositivos de paragem de emergência 
(ESD),

- operação com grupo gerador,
- estado de proteção da bateria.

•  4 saídas de contactos de comutação:
- alarme geral,
- funcionamento de reserva,
- operação de bypass,
- solicitação de manutenção preventiva.

Estes são totalmente configuráveis. 
Dependendo da gama, podem ser integradas 
várias placas ADC na UPS.

Interface com contactos secos

Interface TCP MODBUS

A interface está diretamente ligada à rede 
através de um conector RJ45 (ligação 
Ethernet 10/100Mb).
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Várias UPS possuem RS232 e/ou RS485 
com protocolo JBUS/MODBUS integrado.
Caso a UPS necessite de uma porta RS485 
isolada, pode ser utilizada uma placa de 
interface adicional.

•  A interface de ligação em série torna 
possível comunicar com sistemas BMS 
(Sistemas de gestão de edifícios) utilizando 
protocolos JBUS/MODBUS ou PROFIBUS/
PROFINET (a pedido).

•  Todas as informações das UPS podem ser 
acedidas remotamente:
-  estado, medições (V, A, kVA, t°…) alarmes, 

controlos.

Interface da porta série
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Interface BACnet/IP

A interface está diretamente ligada à rede 
através do conector RJ45 (10/100 Mb 
Ligação Ethernet).
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máquina virtual Windows®. O software 
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SOCOMEC para transferência gratuita.
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gerida pelo “shutdown client” que, instalado 
no servidor remoto, permite a paragem. JNC 
(JAVA & .NET Shutdown client) é um pequeno 
programa de software que está instalado nos 
computadores remotos.

Mostra o estado da UPS e executa a paragem 
enviada pela interface Ethernet da UPS, como 
NET VISION. Foi desenvolvido pela SOCOMEC 
numa plataforma JAVA e .net. 
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sistemas UPS, o administrador de rede (ou 
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na janela de diálogo de configuração do 
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capacidade da bateria e a percentagem de 
carga são monitorizadas continuamente pelo 
programa REMOTE VIEW. Os supervisores e 
os técnicos da instalação podem monitorizar 
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direitos de administrador. O software 
REMOTE VIEW está disponível no website da 
SOCOMEC para transferência gratuita.

LO
G

IC
 0

18
 A

Rede 1

LAN

WAN

LAN

REMOTE VIEW

Rede 2

APRIL
MAY

JUNE

APRIL
MAY

JUNE

APRIL
MAY

JUNE

Comunicação e conectividade 
Software

Soluções de gestão

M
A

S
TE

 0
13

 B

A interface de contacto seco permite controlar 
até três entradas digitais e quatro saídas para 
o processamento de informações:
•  3 entradas isoladas (contactos externos):

-  dispositivos de paragem de emergência 
(ESD),

- operação com grupo gerador,
- estado de proteção da bateria.

•  4 saídas de contactos de comutação:
- alarme geral,
- funcionamento de reserva,
- operação de bypass,
- solicitação de manutenção preventiva.

Estes são totalmente configuráveis. 
Dependendo da gama, podem ser integradas 
várias placas ADC na UPS.

Interface com contactos secos

Interface TCP MODBUS

A interface está diretamente ligada à rede 
através de um conector RJ45 (ligação 
Ethernet 10/100Mb).
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Várias UPS possuem RS232 e/ou RS485 
com protocolo JBUS/MODBUS integrado.
Caso a UPS necessite de uma porta RS485 
isolada, pode ser utilizada uma placa de 
interface adicional.

•  A interface de ligação em série torna 
possível comunicar com sistemas BMS 
(Sistemas de gestão de edifícios) utilizando 
protocolos JBUS/MODBUS ou PROFIBUS/
PROFINET (a pedido).

•  Todas as informações das UPS podem ser 
acedidas remotamente:
-  estado, medições (V, A, kVA, t°…) alarmes, 

controlos.

Interface da porta série
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Interface BACnet/IP

A interface está diretamente ligada à rede 
através do conector RJ45 (10/100 Mb 
Ligação Ethernet).
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