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Destinate pentru aplicaţiile cele 
mai solicitante
 •  Destinate a proteja procesele industriale.
 •  O soluţie compactă cu transformator de 
izolaţie și baterii integrate.

 • Carcasă robustă (structură de oţel masiv cu 
grosime de 2 mm).

 •  Ancorare de podea (pentru a preveni 
răsturnarea).

 •  Gradul de protecţie standard IP31.
 •  Carcasă cu protecţie la praf și stropi de apă 
(IP52) cu filtre pentru praf ușor înlocuibile 
(opţional).

 •  Funcţionare la temperaturi de până la 50 °C.
 •  Toleranţă largă a tensiunii de intrare, de 
la -40 % până la +20 % din tensiunea 
nominală.

 •  Imunitate EMC dublă comparativ cu 
standardul internaţional IEC 62040-2 
referitor la UPS.

 •  Dublă protecţie la supratensiune.

Continuitatea procesului
 •  Acces frontal pentru cablurile de intrare 
și ieșire, înlocuirea pieselor de schimb și 
mentenanţă preventivă.

 •  Putere scalabilă și disponibilitate ridicată 
(folosind redundanţa), cu facilitatea de a 
pune în paralel până la 6 unităţi.

Integrare ușoară în reţele 
industriale 
 •  Factor de putere de intrare > 0,99 și 
distorsiunea armonică a curentului de intrare 
< 3 % datorită redresorului IGBT.

 •  Compatibilitate cu bateriile Open Vented 
Lead Acid (Plumb-Acid deschise), Valve 
Regulated Lead Acid (VRLA) (Plumb-Acid 
cu supapă regulatoare) și Nichel Cadmiu.

 •  Interfaţă în mai multe limbi ușor de utilizat, 
cu afișaj grafic.

 • Interfeţe de comunicaţie flexibile pentru 
fiecare variantă de comunicaţie industrială: 
contacte de releu, MODBUS, PROFIBUS, 
etc.

 •  Compatibilitate totală cu grupurile 
electrogene.

 •  Transformator galvanic de izolaţie cu 
factor K.

 •  Adaptare la tensiunile industriale tipice 
(de intrare și de ieșire).

MASTERYS IP+
Protecţie extrem de fiabilă și robustă pentru medii dificile 
de la 10 la 80 kVA

Soluţia pentru 

> Procese industriale
> Servicii
> Domeniul medical

Avantaje
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Certificări

Gama MASTERYS IP+ este 
certificată de TÜV SÜD cu 

privire la siguranţa produselor 
(EN 62040-1).

MASTERYS IP+ 
UPS monofazat și trifazat

de la 10 la 80 kVA

MASTERYS IP+
Protecţie extrem de fiabilă și robustă pentru medii dificile 
de la 10 la 80 kVA

Date tehnice

MASTERYS IP+ 10-80
Sn [kVA] 10 15 20 30 40 60 80
Pn [kW] - 3/1 9 13,5 18 27 32 48 -
Pn [kW] - 3/3 9 13,5 18 27 36 48 64
Configuraţie paralelă(1) până la 6 unităţi

INTRARE
Tensiune nominală 400 V
Toleranţa tensiunii ± 20%(2) (până la -40% la 50% din puterea nominală)
Frecvenţa nominală 50/60 Hz
Toleranţa frecvenţei ± 10%
Factor de putere / THDI(3) 0,99 / < 3%

IEȘIRE

Tensiune nominală 1 fază + Neutru: 230 V (se poate configura la 220/240 V)
3 faze + Neutru: 400 V (380/415 V configurabilă)

Toleranţa tensiunii ± 1%
Frecvenţa nominală 50/60 Hz
Toleranţa frecvenţei ± 2 % (configurabilă de la 1 % la 8 % cu grup electrogen)
Distorsiune totală a tensiunii de ieșire – sarcină liniară < 1%
Distorsiune totală a tensiunii de ieșire – sarcină neliniară < 5%
Suprasarcină 125% pentru 10 minute, 150% pentru 1 minut(2)

Factor de vârf 3:1 (în conformitate cu IEC 62040-3)
BYPASS
Tensiune nominală 1 fază + Neutru: 230 V, 3 faze + Neutru: 400 V
Toleranţa tensiunii ± 15 % (configurabilă de la 10 % la 20 % cu grup electrogen)
Frecvenţa nominală 50/60 Hz
Toleranţa frecvenţei ± 2 % (configurabilă de la 1 % la 8 % cu grup electrogen)

CONDIŢII DE MEDIU
Temperatura ambiantă de funcţionare de la 0 °C până la +50 °C(2) (de la 15 °C la 25 °C pentru o durată de viaţă maximă a bateriei)
Umiditate relativă 0% - 95% fără condensare
Altitudine maximă 1000 m fără reducerea valorilor nominale (max. 3000 m)
Nivel acustic la 1 m (ISO 3746) < 52 dBA < 55 dBA < 65 dBA

CABINET UPS
Dimensiuni (3/1) (l x A x H) 600 x 800 x 1400 mm 1000 x 835 x 1400 mm -
Dimensiuni (3/3) (l x A x H) 600 x 800 x 1400 mm 1000 x 835 x 1400 mm
Greutate (3/1) 230 kg 250 kg 270 kg 330 kg 490 kg 540 kg -
Greutate (3/3) 230 kg 250 kg 270 kg 320 kg 370 kg 500 kg 550 kg
Grad de protecţie (conform IEC 60529) IP31 și IP52 IP31
Culori RAL 7012

STANDARDE
Siguranţă IEC/EN 62040-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2
EMC IEC/EN 62040-2, AS 62040.2
Performanţă IEC/EN 62040-3, AS 62040.3
Declaraţie de conformitate a produsului CE, RCM (E2376)

(1) Cu transformator pe partea de intrare/bypass. - (2) În anumite condiţii. (3) Pentru sursă THDV < 2% și sarcina nominală. 

Pentru sarcini industriale

 • 100 % sarcini neliniare.
 •  100 % sarcini neechilibrate.
 •  100 % sarcini cu „6 pulsuri” (variatoare de 
turaţie, echipament de sudură, surse de 
alimentare…).

 •  Motoare, lămpi, sarcini capacitive.

UPS și baterii
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Caracteristici electrice standard

 •  Două reţele de intrare.
 •  Bypass intern pentru mentenanţă.
 •  Protecţie împotriva fenomenului de backfeed 
(returul de energie în reţea): circuit de detecţie.

 •  EBS (Expert Battery System) pentru 
managementul bateriei.

Opţiuni electrice

 • Baterii cu durată lungă de viaţă.
 •  Cabinet de baterii extern (grad de protecţie 
până la IP32).

 •  Senzor pentru temperatura externă.
 •  Încărcătoare de baterii suplimentare.
 •  Transformator suplimentar.
 •  Kit paralel.
 •  Pornire la rece.
 •  Sistem de sincronizare ACS.
 •  Kit pentru creare neutru pentru reţele 
fără neutru.

 •  Echipare pentru climat tropical și protecţie la 
coroziune pentru plăci electrice.

Caracteristici de comunicaţie 
standard

 •  Afișaj grafic în mai multe limbi.
 •  Interfaţă cu contacte de releu libere de 
potenţial.

 •  MODBUS RTU. 
 •  Interfaţă LAN încorporată (pagini web, 
e-mail).

 •  2 sloturi pentru opţiuni de comunicaţie.

Opţiuni de comunicaţie

 •   PROFIBUS.
 •  MODBUS TCP.
 •  NET VISION: interfaţă WEB/SNMP 
profesională pentru monitorizare UPS și 
management de shutdown compatibilă cu 
mai multe sisteme de operare.

Serviciu de monitorizare de la 
distanţă

 •  LINK-UPS, serviciu de monitorizare de la 
distanţă care permite conectarea 24 de 
ore din 24 a UPS-ului la specialistul dvs. 
în electroalimentare.

Opţiune de stocare a energiei: supercondensator

Supercondensatorul poate fi o soluţie 
potrivită în locul bateriei în special în situaţii în 
care nu este nevoie de o autonomie lungă. 
Această soluţie este destinată în special 
cazurilor de scăderi frecvente de tensiune, 
întreruperilor scurte de alimentare cu energie, 
pentru a asigura continuitatea alimentării 
cu energie electrică până la pornirea unui 
generator sau în cazurile în care temperaturile 
ambiante pot compromite durata de viaţă 
a bateriei. Rezultatul constă într-un sistem 

extrem de fiabil de stocare a energiei, care nu 
necesită mentenanţă.
Avantaje
 •   Durată de viaţă extrem de lungă: 15 ani cu 
funcţionare ciclică virtual nelimitată.

 •  Fiabilitate ridicată – fără mentenanţă.
 •  Gamă largă de temperaturi, până la 45 °C.
 •  Încărcare ultra rapidă.
 •  Fără baterii, fără plumb și ecologic.
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Destinate pentru aplicaţiile cele 
mai solicitante
 •  Destinate a proteja procesele industriale.
 •  O soluţie compactă cu transformator de 
izolaţie și baterii integrate.

 • Carcasă robustă (structură de oţel masiv cu 
grosime de 2 mm).

 •  Ancorare de podea (pentru a preveni 
răsturnarea).

 •  Gradul de protecţie standard IP31.
 •  Carcasă cu protecţie la praf și stropi de apă 
(IP52) cu filtre pentru praf ușor înlocuibile 
(opţional).

 •  Funcţionare la temperaturi de până la 50 °C.
 •  Toleranţă largă a tensiunii de intrare, de 
la -40 % până la +20 % din tensiunea 
nominală.

 •  Imunitate EMC dublă comparativ cu 
standardul internaţional IEC 62040-2 
referitor la UPS.

 •  Dublă protecţie la supratensiune.

Continuitatea procesului
 •  Acces frontal pentru cablurile de intrare 
și ieșire, înlocuirea pieselor de schimb și 
mentenanţă preventivă.

 •  Putere scalabilă și disponibilitate ridicată 
(folosind redundanţa), cu facilitatea de a 
pune în paralel până la 6 unităţi.

Integrare ușoară în reţele 
industriale 
 •  Factor de putere de intrare > 0,99 și 
distorsiunea armonică a curentului de intrare 
< 3 % datorită redresorului IGBT.

 •  Compatibilitate cu bateriile Open Vented 
Lead Acid (Plumb-Acid deschise), Valve 
Regulated Lead Acid (VRLA) (Plumb-Acid 
cu supapă regulatoare) și Nichel Cadmiu.

 •  Interfaţă în mai multe limbi ușor de utilizat, 
cu afișaj grafic.

 • Interfeţe de comunicaţie flexibile pentru 
fiecare variantă de comunicaţie industrială: 
contacte de releu, MODBUS, PROFIBUS, 
etc.

 •  Compatibilitate totală cu grupurile 
electrogene.

 •  Transformator galvanic de izolaţie cu 
factor K.

 •  Adaptare la tensiunile industriale tipice 
(de intrare și de ieșire).

MASTERYS IP+
Protecţie extrem de fiabilă și robustă pentru medii dificile 
de la 10 la 80 kVA

Soluţia pentru 

> Procese industriale
> Servicii
> Domeniul medical

Avantaje
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Certificări

Gama MASTERYS IP+ este 
certificată de TÜV SÜD cu 

privire la siguranţa produselor 
(EN 62040-1).

MASTERYS IP+ 
UPS monofazat și trifazat

de la 10 la 80 kVA

MASTERYS IP+
Protecţie extrem de fiabilă și robustă pentru medii dificile 
de la 10 la 80 kVA

Date tehnice

MASTERYS IP+ 10-80
Sn [kVA] 10 15 20 30 40 60 80
Pn [kW] - 3/1 9 13,5 18 27 32 48 -
Pn [kW] - 3/3 9 13,5 18 27 36 48 64
Configuraţie paralelă(1) până la 6 unităţi

INTRARE
Tensiune nominală 400 V
Toleranţa tensiunii ± 20%(2) (până la -40% la 50% din puterea nominală)
Frecvenţa nominală 50/60 Hz
Toleranţa frecvenţei ± 10%
Factor de putere / THDI(3) 0,99 / < 3%

IEȘIRE

Tensiune nominală 1 fază + Neutru: 230 V (se poate configura la 220/240 V)
3 faze + Neutru: 400 V (380/415 V configurabilă)

Toleranţa tensiunii ± 1%
Frecvenţa nominală 50/60 Hz
Toleranţa frecvenţei ± 2 % (configurabilă de la 1 % la 8 % cu grup electrogen)
Distorsiune totală a tensiunii de ieșire – sarcină liniară < 1%
Distorsiune totală a tensiunii de ieșire – sarcină neliniară < 5%
Suprasarcină 125% pentru 10 minute, 150% pentru 1 minut(2)

Factor de vârf 3:1 (în conformitate cu IEC 62040-3)
BYPASS
Tensiune nominală 1 fază + Neutru: 230 V, 3 faze + Neutru: 400 V
Toleranţa tensiunii ± 15 % (configurabilă de la 10 % la 20 % cu grup electrogen)
Frecvenţa nominală 50/60 Hz
Toleranţa frecvenţei ± 2 % (configurabilă de la 1 % la 8 % cu grup electrogen)

CONDIŢII DE MEDIU
Temperatura ambiantă de funcţionare de la 0 °C până la +50 °C(2) (de la 15 °C la 25 °C pentru o durată de viaţă maximă a bateriei)
Umiditate relativă 0% - 95% fără condensare
Altitudine maximă 1000 m fără reducerea valorilor nominale (max. 3000 m)
Nivel acustic la 1 m (ISO 3746) < 52 dBA < 55 dBA < 65 dBA

CABINET UPS
Dimensiuni (3/1) (l x A x H) 600 x 800 x 1400 mm 1000 x 835 x 1400 mm -
Dimensiuni (3/3) (l x A x H) 600 x 800 x 1400 mm 1000 x 835 x 1400 mm
Greutate (3/1) 230 kg 250 kg 270 kg 330 kg 490 kg 540 kg -
Greutate (3/3) 230 kg 250 kg 270 kg 320 kg 370 kg 500 kg 550 kg
Grad de protecţie (conform IEC 60529) IP31 și IP52 IP31
Culori RAL 7012

STANDARDE
Siguranţă IEC/EN 62040-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2
EMC IEC/EN 62040-2, AS 62040.2
Performanţă IEC/EN 62040-3, AS 62040.3
Declaraţie de conformitate a produsului CE, RCM (E2376)

(1) Cu transformator pe partea de intrare/bypass. - (2) În anumite condiţii. (3) Pentru sursă THDV < 2% și sarcina nominală. 

Pentru sarcini industriale

 • 100 % sarcini neliniare.
 •  100 % sarcini neechilibrate.
 •  100 % sarcini cu „6 pulsuri” (variatoare de 
turaţie, echipament de sudură, surse de 
alimentare…).

 •  Motoare, lămpi, sarcini capacitive.
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Caracteristici electrice standard

 •  Două reţele de intrare.
 •  Bypass intern pentru mentenanţă.
 •  Protecţie împotriva fenomenului de backfeed 
(returul de energie în reţea): circuit de detecţie.

 •  EBS (Expert Battery System) pentru 
managementul bateriei.

Opţiuni electrice

 • Baterii cu durată lungă de viaţă.
 •  Cabinet de baterii extern (grad de protecţie 
până la IP32).

 •  Senzor pentru temperatura externă.
 •  Încărcătoare de baterii suplimentare.
 •  Transformator suplimentar.
 •  Kit paralel.
 •  Pornire la rece.
 •  Sistem de sincronizare ACS.
 •  Kit pentru creare neutru pentru reţele 
fără neutru.

 •  Echipare pentru climat tropical și protecţie la 
coroziune pentru plăci electrice.

Caracteristici de comunicaţie 
standard

 •  Afișaj grafic în mai multe limbi.
 •  Interfaţă cu contacte de releu libere de 
potenţial.

 •  MODBUS RTU. 
 •  Interfaţă LAN încorporată (pagini web, 
e-mail).

 •  2 sloturi pentru opţiuni de comunicaţie.

Opţiuni de comunicaţie

 •   PROFIBUS.
 •  MODBUS TCP.
 •  NET VISION: interfaţă WEB/SNMP 
profesională pentru monitorizare UPS și 
management de shutdown compatibilă cu 
mai multe sisteme de operare.

Serviciu de monitorizare de la 
distanţă

 •  LINK-UPS, serviciu de monitorizare de la 
distanţă care permite conectarea 24 de 
ore din 24 a UPS-ului la specialistul dvs. 
în electroalimentare.

Opţiune de stocare a energiei: supercondensator

Supercondensatorul poate fi o soluţie 
potrivită în locul bateriei în special în situaţii în 
care nu este nevoie de o autonomie lungă. 
Această soluţie este destinată în special 
cazurilor de scăderi frecvente de tensiune, 
întreruperilor scurte de alimentare cu energie, 
pentru a asigura continuitatea alimentării 
cu energie electrică până la pornirea unui 
generator sau în cazurile în care temperaturile 
ambiante pot compromite durata de viaţă 
a bateriei. Rezultatul constă într-un sistem 

extrem de fiabil de stocare a energiei, care nu 
necesită mentenanţă.
Avantaje
 •   Durată de viaţă extrem de lungă: 15 ani cu 
funcţionare ciclică virtual nelimitată.

 •  Fiabilitate ridicată – fără mentenanţă.
 •  Gamă largă de temperaturi, până la 45 °C.
 •  Încărcare ultra rapidă.
 •  Fără baterii, fără plumb și ecologic.
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