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Sistem complet modular

 • Modul de putere plug-in.
 • Modul cu baterii plug-in.
 • Modul bypass conectabil pentru 
rețea auxiliară.

 • Conexiune în partea de sus sau de jos.
 • Modul de evacuare a aerului în partea de sus.

Concept „Forever Young”

 • Program special pentru prelungirea ciclului 
de viaţă.

 • Elimină situaţiile critice de la sfârşitul 
perioadei de viaţă.

 • Are la bază un cabinet fără componente 
electronice + un set de componente plug-in.

 • Compatibilitatea modulelor este garantată 
timp de peste 20 de ani.

 • Permite implementarea de module în 
variante tehnologice noi.

Design complet redundant

 • Nivel de redundanţă N+1, N+x.
 • Proiectare fără „single point of failure”.
 • Fără control centralizat al sistemului de 
paralelare.

 • Module de putere complet independente.
 • Conexiune de magistrală paralelă 
redundantă (configuraţie inel).

Performanţe îmbunătăţite în 
exploatare

 • Aliniere automată a firmware-ului pentru 
modulele de putere.

 • Mentenanţă rapidă şi sigură bazată pe piese 
care pot fi înlocuite în timpul funcţionării 
(module de putere, bypass pentru rețea 
auxiliară, plăci electronice).

 • Bateriile pot fi înlocuite în timpul funcţionării, 
fără a fi necesară oprirea echipamentului 
conectat.

 • Pregătit pentru mentenanţă concurentă. 

Cu flexibilitatea sa modulară care oferă scalabilitate a alimentării fără întreruperi şi riscuri, până 
la 600 kW, gama MODULYS GP reprezintă soluţia ideală pentru upgrade neplanificat la faţa 
locului sau evoluţii incrementale ale puterii. Puterea instalată poate fi mărită până la 600 kW 
prin adăugarea de module de putere plug-in cu posibilitate de înlocuire în timpul funcţionării în 
paşi incrementali de 25 kW. Proiectat fără „single point of failure”, MODULYS GP oferă toate 
avantajele tehnologiei Green Power 2.0.

MODULYS GP
Soluţie unică, complet modulară şi redundantă
Gama Green Power 2.0 de la 25 la 600 kVA/kW

Soluţia pentru

> Săli de calculatoare
> Centre de date
> Bănci
> Unităţi de îngrijirea sănătăţii
> Asigurări
> Telecomunicaţii

Avantaje

>  Asigură continuitatea 
absolută a afacerii

>  Aliniază capacitatea la 
cerinţele afacerii

>  Optimizează costurile pe 
întregul ciclu de viaţă
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Avantaje

Pregătit pentru 
baterie Li-Ion

Green Power 2.0 MODULYS GP
este certificat de TÜV SÜD cu
privire la siguranţa produselor

(EN 62040-1)

Randamentul şi performanţele
Green Power 2.0 MODULYS GP

sunt testate şi verificate de TÜv SÜD

Timpul mediu între defecţiuni (MTBf) pentru modulul 
de putere al Green Power 2.0 MODULYS GP este calculat 

şi verificat a fi mai mare de 1.000.000 ore de către 
SERMA TEcHNOLOGIES (IEc 62380)

RoHS
COMPLIANT

MADE IN

EUROPE

Certificări şi atestări



MODULYS GP
UPS trifazat

Gama Green Power 2.0 de la 25 la 600 kVA/kW 

MODULYS GP
SISTEMUL UPS

Alimentare (Sn) 25 la 200 kVA 25 la 400 kVA 25 la 600 kVA
Alimentare (Pn) 25 la 200 kW 25 la 400 kW 25 la 600 kW
Număr de module de putere 1 la 8 1 la 16 1 la 24
Intrare / ieşire 3/3
Configuraţie redundantă N+x

INTRARE
Tensiune 400 V 3 faze+N (340 V la 480 V)
Frecvenţa 50/60 Hz ±10%
Factor de putere / THDI > 0,99 / < 1,5%

IEŞIRE
Factor de putere 1 (conform IEC/EN 62040-3)
Tensiune 380/400/415 V ±1% 3 faze+N
Frecvenţa 50/60 Hz ±0,1%
Distorsiunea tensiunii < 1% (sarcină liniară), < 3% (sarcină neliniară în conformitate cu lEC 62040-3)
Curent de scurt circuit până la 3 x In
Suprasarcină 125% pentru 10 minute, 150% pentru 1 minut
Factor de vârf 3:1

BYPASS
Tensiune tensiunea de ieșire nominală ±15 % (configurabilă de la 10 % până la 20 %)
Frecvenţa 50/60 Hz ±2% (configurabilă pentru compatibilitate cu grup electrogen)

RANDAMENT (vERIfIcAT DE TÜv SÜD)
Mod online dublă conversie până la 96,5%

cONDIŢII DE MEDIU
Temperatura ambiantă 0 °C la 40 °C (15 °C la 25 °C pentru durată de viaţă maximă a bateriei)
Umiditate relativă 0 la 95% fără condensare
Altitudine maximă 1000 m fără reducerea puterii nominale (3000 m max)
Nivel acustic la 1 m < 55 dBA

cABINETUL SISTEMULUI

Lăţime 600 mm 2 x 600 mm (sistem modular) 
2010 mm (soluţie complet integrată)

3 x 600 mm (sistem modular)
2610 mm (soluţie complet integrată)

Adâncime 890 mm
Înălţime 1975 mm

Greutate (cabinet gol) 210 kg 2 x 210 kg (sistem modular) 
780 kg (soluţie complet integrată)

3 x 210 kg (sistem modular) 
1010 kg (soluţie complet integrată)

Grad de protecţie IP20
STANDARDE
Siguranţă IEC/EN 62040-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2
EMC IEC/EN 62040-2 Clasa C2, AS 62040.2
Performanţă VFI-SS-111, IEC/EN 62040-3, AS 62040.3
Conformitate seismică La cerere în conformitate cu „Uniform Building Code” UBC-1997 zona 4
Condiţii de mediu IEC/EN 62040-4
Declaraţie de conformitate a 
produsului CE, RCM (E2376)

MODUL DE PUTERE
Înălţime 3U
Greutate 34 kg
Tip Posibilitate de conectare / înlocuire în timpul funcţionării
MTBF > 1.000.000 de ore (calculate şi verificate)

Date tehnice

Caracteristici electrice standard
 • Două reţele de intrare.
 • Bypass pentru rețea auxiliară  
cu mentenanță internă.

 • Protecţie împotriva fenomenului de 
backfeed (returul de energie în reţea): circuit 
de detecţie.

 • EBS (Expert Battery System) pentru 
managementul bateriei.

 • Senzor pentru temperatura bateriei. 

Opţiuni electrice
 • Cabinet de baterii extern.
 • Încărcător baterii de mare capacitate.
 • Sistem de sincronizare ACS.
 • Dispozitiv de izolare a fenomenului de 
backfeed intern (returul de energie în reţea).

Caracteristici de comunicaţie 
standard
 • Interfaţă în mai multe limbi uşor de utilizat, 
cu afişaj grafic color.

 • Aplicaţie de asistenţă la punerea în funcţiune.
 • 2 sloturi pentru opţiuni de comunicaţie.

Opţiuni de comunicaţie
 • Interfeţe RS232/485 cu contacte de releu.
 • MODBUS RTU.
 • MODBUS TCP.
 • Interfaţă BACnet/IP.
 • NET VISION: interfaţă WEB/SNMP 
profesională pentru monitorizare UPS şi 
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.

Premiul pentru cele mai bune 
practici

Frost & Sullivan a răsplătit 
SOCOMEC cu premiul său 
pentru inovare şi excelenţă 
în proiectare. Produse şi 
soluţii scalabile, cele mai 
bune din clasa lor.

Vasta expertiză a SOCOMEC şi 
cunoştinţele sale tehnologice referitoare 
la soluţii cu UPS-uri modulare i-au 
permis dezvoltarea unui nou UPS trifazat 
modular care include tehnologie de 
ultimă oră combinată cu un design şi o 
arhitectură unice.



MODULYS GP
UPS trifazat
Gama Green Power 2.0 de la 25 la 600 kVA/kW 

Soluţie complet integrată
 • Cabinete pentru sistem UPS + cabinet de 
conectare + plăci de bază.

 • Permite o instalare completă, simplă şi 
extrem de fiabilă, cu intrare/ieşire unică şi 
bypass manual complet dimensionat.  

 • Plăcile de bază inovatoare simplifică 
instalarea şi permit o cablare ordonată 
şi separată, pentru fiabilitate mai mare a 
sistemului.

Sistem modular
 • Permite crearea unui sistem atunci când:
-  un cabinet de legătură extern este deja 

prezent (de exemplu în cazul înlocuirii unui 
UPS existent),

-  este nevoie de un cabinet de conectare cu 
o configuraţie specială şi trebuie proiectat 
în mod specific,

-  cabinetele pentru sistemul UPS nu pot fi 
instalate unul lângă altul.

25-200 kW

Un sistem UPS modular flexibil

Panou sinoptic

Sloturi de 
comunicaţie

Bypass pentru rețea 
auxiliară cu posibilitate 
de înlocuire în timpul 
funcționării
Comutatoare

Conexiuni UPS 

Module de putere 
plug-in cu posibilitate 
de înlocuire în timpul 
funcţionării

25-400 kW
25-600 kW

25-400 kW
25-600 kW

Avantajele unui design complet redundant
Rezilienţă totală
 • Cabinet fără componente electronice (fără 
defecţiuni).

 • Module total independente şi autonome.
 • Deconectare selectivă reală a modulelor, cu 
separare galvanică.

 • Fără control centralizat pentru 
managementul paralel şi partajarea sarcinii.

 • Bypass pentru rețea auxiliară total separat, 
complet dimensionat şi centralizat.

 • Redundanţă N+1 la N+x configurabilă 
(putere şi baterie).

 • Fără „single point of failure”.
 • Conexiune de magistrală paralelă 
redundantă (configuraţie inel).

Fiabilitate optimă
 • Modul de putere proiectat pentru robusteţe 
superioară certificată de către un organism 
independent (timpul mediu între două 
defecţiuni > 1.000.000 de ore).

 • Topologie hibridă cu bypass pentru module 
distribuite și bypass pentru rețele principale 
centralizate, pentru maximum de fiabilitate 
și robustețe. 

 • Bypass pentru rețea auxiliară extrem de 
robust (timpul mediu între două  
defecţiuni > 10.000.000 de ore).

 • Cutie modulară pentru baterie, etanşă la acid.

Disponibilitate maximă
 • Recuperare rapidă a redundanţei pierdute 
datorită unei valori minime pentru MTTR 
(durata medie de reparaţie).

 • Fără risc de întrerupere a funcţionării pe 
durata operaţiilor de upgrade al puterii şi 
mentenanţă.

 • Fără risc de propagare a defecţiunilor.
Redundanţă rentabilă
 • Nu este nevoie de duplicarea 
echipamentelor sistemului pentru a obţine 
redundanţă.

 • Redundanţă obţinută simplu prin adăugarea 
unui modul de putere şi a unuia cu baterii.

 • Redundanţa poate fi uşor combinată cu 
scalabilitatea alimentării.

Avantajele unui sistem modular
Uşor de gestionat
 • Sistem complet modular pentru creşterea 
treptată a puterii şi adaptarea rapidă la 
modificările afacerii.

 • Sistem standardizat şi module care acoperă 
o gamă largă de puteri şi timpi de back-up.

 • Arhitectură scalabilă repetabilă şi 
standardizată, pentru design cu 
economie de timp şi diferite cerinţe privind 
configurarea şi arhitectura.

Plătiţi pentru ceea ce aveţi nevoie
 • Fără cheltuieli iniţiale pentru extensii viitoare 
neprevăzute ale puterii şi timpului de back-up.

 • Economie de spaţiu datorită amprentei la 
sol reduse şi accesului frontal.

 • Elimină costurile de refacere a instalaţiei 
atunci când infrastructura fizică IT necesită 
o capacitate nouă.

 • Fără risc de supradimensionare a proiectului 
datorită incertitudinii cu privire la datele 
acestuia.

Acces frontal complet
 • Conexiunile, comutatoarele, bypass-ul 
manual, bypass-ul static pentru rețea 
auxiliară, modulele de putere şi toate 
componentele electrice au acces frontal.

 • Amprenta la sol totală nu este mărită pentru 
că nu este nevoie de spaţiu suplimentar 
pentru mentenanţă.

 • Instalare şi mentenanţă uşoare, rapide, 
confortabile şi fără riscuri.

 • Sistem mai fiabil.
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MODULYS GP
UPS trifazat

Gama Green Power 2.0 de la 25 la 600 kVA/kW 

Soluţie complet integrată: instalare uşoară şi sigură 

Cabinetele sunt uşor de mutat (nu este nevoie de stivuitor), poziţionat 
şi asamblat.

Poziţionare 
sisteme UPS

3

Cablare uşoară pentru o soluţie ordonată şi fiabilă.

Conexiune cabluri

4

Poziţionare simplificată a cablurilor şi conexiuni fără riscuri.

Mască de 
cablare 

(opţiune)

Cabluri de 
interconectare 

proiectate în prealabil 
(opţiune)

5

Module de putere plug-in cu posibilitate de înlocuire în timpul 
funcţionării şi auto-configurare automată.

Modul de putere plug-in 
cu posibilitate de înlocuire 

în timpul funcţionării

6

Plăcile de bază inovatoare simplifică instalarea.

Intrare / ieşire

Plăci de bază

51

Management al cablării sigur, fiabil şi cu economie de timp.

Intrare / ieşire

Amplasare cabluri

2
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MODULYS GP
UPS trifazat
Gama Green Power 2.0 de la 25 la 600 kVA/kW 

 • MODULYS GP protejează sarcinile critice în toate situaţiile, inclusiv la creşterea de putere şi în timpul procedurii de mentenanţă.
 • Fără riscuri de eroare umană şi nefuncţionare.

Scalabilitate online a alimentării
 • MODULYS GP vă permite să creşteţi scalabilitatea şi redundanţa alimentării simultan cu menţinerea sarcinii protejate în modul invertor prin 
simpla introducere într-un nou modul de putere şi aşteptând auto-configurarea sa automată, fără nicio intervenţie umană.

Scalabilitate şi upgrade fără riscuri şi probleme

Sarcina 
protejată în 
modul invertor

3 x 25 kW
module de putere 
în modul invertor

Sarcina 
protejată în 
modul invertor

3 x 25 kW
module de putere 
în modul invertor

Iniţializare 
automată a 
modulelor de 
putere noi

Sarcina 
protejată în 
modul invertor

Modul de 
putere nou

3 x 25 kW
module de putere 
în modul invertor

Sarcina 
protejată în 
modul invertor

4 x 25 kW
module de putere 
în modul invertor

✓

FW ver. 2

FW ver. 2

FW ver. ?

Modul de putere nou 
(scalabilitate sau 
înlocuire) cu o versiune 
de firmware diferită

Module de putere 
în modul invertor

Sarcina 
protejată în 
modul invertor

Aliniere automată 
a firmware-ului fără 
nicio intervenţie 
umană

Module de putere 
în modul invertor

Sarcina 
protejată în 
modul invertor

FW ver. 2

FW ver. 2

FW ver. 2

FW

Module de putere 
în modul invertor, 
toate cu aceeaşi 
versiune de firmware

Sarcina 
protejată în 
modul invertor

FW ver. 2

FW ver. 2

FW ver. 2

FW ver. 2

Aliniere automată a firmware-ului pentru modulele de putere
 • Chiar şi alinierea firmware-ului modulelor de putere este complet fără riscuri.
 • În momentul în care un modul de putere nou este introdus, sistemul verifică versiunea de firmware încorporată şi dacă aceasta este diferită, o 
aliniază automat la cea a celorlalte module. Sarcina este protejată în permanenţă pe durata funcţionării în modul invertor.

Update de firmware global online
 • Este de asemenea posibil să efectuaţi upgrade al firmware-ului global fără comutarea pe bypass pentru a menţine sarcina protejată în modul 
invertor. 

 • Procedură automată pentru upgrade de firmware fără riscuri.

1

✓1 2

2 3



MODULYS GP
UPS trifazat

Gama Green Power 2.0 de la 25 la 600 kVA/kW 

Baterie internă cu posibilitate de înlocuire în 
timpul funcţionării
 • Proiectată pentru timp de back-up scurt.
 •  Baterii cu durată lungă de viaţă în mod 
standard.

 • Soluţie compactă cu amprentă la sol redusă.

Cabinete cu baterii modulare cu posibilitate 
de înlocuire în timpul funcţionării
 •  Proiectate pentru timpi de back-up 
medii şi lungi.

 • Baterii cu durată lungă de viaţă 
în mod standard.

 •  Modularitatea verticală şi orizontală asigură 
timpi de back-up flexibili.

Cabinet modular cu baterii
 • Destinat pentru timpi de back-up lungi.
 • Baterii cu durată lungă de viaţă în mod 
standard.

 •  Modularitatea orizontală asigură timpi de 
back-up flexibili.

 • MODULYS GP excelează nu numai la eficienţă, flexibilitate, 
managementul capacităţii şi sustenabilitate, cinci aspecte cruciale 
pentru performanţe optime.

 • Acesta beneficiază de un concept exclusiv numit „Forever Young” 
care permite extinderea ciclului de viaţă a MODULYS GP şi elimină 
starea critică de la sfârşitul ciclului de viaţă a sistemului. 

 • Păstrează de asemenea sistemul deschis pentru implementarea de 
îmbunătăţiri viitoare ale tehnologiei fără modificarea infrastructurii.

Conceptul „Forever Young”:
-  Se bazează pe cabinete fără componente electronice (fără defecte) 

la care sunt introduse toate componentele supuse îmbătrânirii, fiind 
astfel rapid şi uşor de înlocuit.

-  Permite extinderea ciclului de viaţă prin înlocuirea periodică a 
modulelor de putere înainte ca acestea să îmbătrânească.

-  Oferă un sistem actualizat permanent care utilizează cea mai recentă 
tehnologie.

-  Asigură compatibilitatea modulelor de putere şi a pieselor de schimb 
şi disponibilitatea timp de peste 20 de ani.

Timpi de back-up flexibili şi modulari

Concept „Forever Young” MODULYS GP

Cutii de baterii cu 
posibilitate de înlocuire în 

timpul funcţionării găzduite 
în cabinetul UPS împreună 

cu modulele de putere

Protecţie independentă 
pentru fiecare cutie de baterii

MODULYS GP

INSTALARE

INSTALARE

INSTALARE

SFÂRŞITUL DURATEI DE VIAŢĂ A UPS-ULUI

SFÂRŞITUL DURATEI DE VIAŢĂ A UPS-ULUI

UPS INDEPENDENT

UPS MODULAR 
STANDARD

SARCINĂ

SARCINĂ

Înlocuire UPS
şi refacerea 
instalaţiei

Înlocuire UPS
şi refacerea 
instalaţiei

SARCINĂ OPRITĂ

SARCINĂ OPRITĂ

SARCINĂ

SARCINĂ

Înlocuire UPS
şi refacerea 
instalaţiei

Înlocuire UPS
şi refacerea 
instalaţiei

SARCINĂ OPRITĂ

SARCINĂ OPRITĂ

SFÂRŞITUL DURATEI DE VIAŢĂ A UPS-ULUI

SFÂRŞITUL DURATEI DE VIAŢĂ A UPS-ULUI

CABINET FĂRĂ 
COMPONENTE 
ELECTRONICE 

+
PIESE CU 

POSIBILITATE 
DE ÎNLOCUIRE 

ÎN TIMPUL 
FUNCŢIONĂRII SARCINĂ

ÎNLOCUIREA PIESELOR ELECTRONICE 
(ÎN TIMPUL FUNCŢIONĂRII)

ÎNLOCUIREA PIESELOR ELECTRONICE 
(ÎN TIMPUL FUNCŢIONĂRII)

Conexiuni, protecţie 
independentă a 

bateriilor şi comutator 

Şiruri de baterii
Conexiuni

Protecţie şi comutator 
pentru şirul de baterii 

independente 

Şiruri de baterii 
independente cu 

posibilitate de înlocuire 
în timpul funcţionării 

MODULYS GP oferă soluţii modulare pentru a corespunde tuturor cerinţelor dvs. pentru timpi de back-up (indiferent dacă este vorba de câteva 
minute sau câteva ore) fără a compromite flexibilitatea şi scalabilitatea.


