
Przewodnik  
po rozwiązaniach ochrony  
zasilania i chłodzenia precyzyjnego





Schneider Electric: Twój zaufany doradca 
w zakresie rozwiązań ochrony zasilania

Co oferuje Schneider Electric?

• Działania przedsprzedażowe

• Zarządzanie projektem

• Dostosowanie obiektu

• Badania laboratoryjne

• Usługi

Kolor zielony  
– symbol jakości
Dla firmy Schneider Electric termin „ekologia” 
oznacza wdrażanie zintegrowanych rozwiązań 
zarządzania energią w firmach, infrastrukturach 
i budynkach. 

Im więcej ekologii, tym lepiej
•  Wyższa efektywność, jakość i wydajność
•  Wyższy poziom bezpieczeństwa ludzi, systemów 

i sprzętu
•  Oszczędności energetyczne i redukcja kosztów 

•  Elastyczne i modułowe rozwiązania o niskim 
łącznym koszcie posiadania

•  Kompleksową architekturę dystrybucji 
energii elektrycznej zaprojektowaną 
pod kątem optymalizacji dostępności

•  Efektywność energetyczną i optymalizację 
konserwacji przynosząca 30% 
oszczędności kosztów operacyjnych

•  Zespoły serwisowe pomagające podnosić 
wydajność systemu przez cały cykl 
eksploatacji

•  Wbudowane zabezpieczenia

•  Ekologiczną konstrukcję  i wdrożenie 
globalnych systemów ochrony zasilania 

•  Dostosowane usługi dla aplikacji 
o znaczeniu krytycznym możliwe 
do wdrożenia  w  każdym momencie 
eksploatacji.

Dostępność
•  Niezależnie od wielkości 

zasobów i celów

•  Niezależnie od lokalizacji 
obiektu, infrastruktury 
lub firmy 

Elastyczność
•  Systemy projektowane 

i konstruowane pod kątem 
zapotrzebowania klienta 

•  Elastyczne 
i konfigurowalne  
rozwiązania zgodne 
z normami  branżowymi 
i środowiskowymi

Wydajność
•  Najlepsze połączenie 

sprawności, 
niezawodności, 
ekonomiczności i niskich 
kosztów operacyjnych

Schneider Electric, dzięki 
bezkonkurencyjnej ofercie 
konfigurowalnych  
 oraz gotowych systemów i usług 
globalnych, a także doświadczeniu 
w realizacji międzynarodowych projektów 
jest naturalnym i najlepszym partnerem 
dla klientów z sektora przemysłu, 
infrastruktury i budynków. 

Rozwiązania APC by Schneider Electric 
i GUTOR w połączeniu z systemami 
chłodzenia oferują 3 kluczowe korzyści:

Oferujemy nasze 
doświadczenie w zakresie:

www.schneider-electric.com 3



Rozwiązanie Zakres mocy Strona

Jednofazowe 
zasilacze UPS 

SMART-UPS 0,75 do 5 KVA 7 • • • • • • •
SMART-UPS On-Line 1 DO 20 KVA 7 • • • • • • •
SYMMETRA 2 DO 16 KVA 7 • • • • • • •

Trójfazowe  
zasilacze UPS

MGE GALAXY 3500 3:1 - 3:3 10 do 40 KVA 9 • • • • • •
MGE Galaxy 5500 3:3 20 do 120 KVA 10 • • • • • • •
MGE Galaxy 7000 3:3 160 do 500 KVA 10 • • • • • • •

Specjalistyczne 

Symmetra PX 16 do 500 KW 13 •
Smart-UPS On-Line Wind Turbine 1 do 6 KVA 14 •
Smart-UPS On-Line Marine 1 do 6 KVA 14 • •
MGE Galaxy 5000 Marine 3:3 20 do 120 KVA 15 •

Urządzenia 
zapewniania jakości 
zasilania

AccuSine - filtr aktywny 20 do 120 A 17 • • • • • • • • • • • •

MGE Upsilon STS - Static Transfer Switch 30 do 2000 A 17 • • • • • • • • • • • •

Oferta systemów ochrony zasilania

Zaspakajamy specyficzne wymagania klientów w 100%

4  www.schneider-electric.com
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Rozwiązanie Zakres mocy Strona

Jednofazowe 
zasilacze UPS 

SMART-UPS 0,75 do 5 KVA 7 • • • • • • •
SMART-UPS On-Line 1 DO 20 KVA 7 • • • • • • •
SYMMETRA 2 DO 16 KVA 7 • • • • • • •

Trójfazowe  
zasilacze UPS

MGE GALAXY 3500 3:1 - 3:3 10 do 40 KVA 9 • • • • • •
MGE Galaxy 5500 3:3 20 do 120 KVA 10 • • • • • • •
MGE Galaxy 7000 3:3 160 do 500 KVA 10 • • • • • • •

Specjalistyczne 

Symmetra PX 16 do 500 KW 13 •
Smart-UPS On-Line Wind Turbine 1 do 6 KVA 14 •
Smart-UPS On-Line Marine 1 do 6 KVA 14 • •
MGE Galaxy 5000 Marine 3:3 20 do 120 KVA 15 •

Urządzenia 
zapewniania jakości 
zasilania

AccuSine - filtr aktywny 20 do 120 A 17 • • • • • • • • • • • •

MGE Upsilon STS - Static Transfer Switch 30 do 2000 A 17 • • • • • • • • • • • •

Zaspakajamy specyficzne wymagania klientów w 100%

Schneider Electric jako jedyna firma, dzięki 
szerokiej ofercie skalowalnych produktów 
jedno- i trójfazowych, charakteryzujących 
się szerokim zakresem pracy 
i spełniających wymogi certyfikatów 
oraz norm branżowych, jest w stanie 
w 100% zaspokoić potrzeby klientów.

Systemy Schneider Electric przeznaczone 
dla służby zdrowia spełniają wymogi 
stosownych norm elektrycznych: 
IEC 60 364-7-710, NFC 15 211,  
NF EN 61557-8.

www.schneider-electric.com 5



Jednofazowe zasilacze UPS

Jednofazowe 
Wiele opcji 
Pełna niezawodność

Jednofazowy zasilacz UPS umożliwia stosowanie 
zdecentralizowanej ochrony.
Jednofazowy zasilacz UPS jest instalowany w pobliżu 
chronionego sprzętu i kondycjonuje zasilanie.  
Taki system ze względu na możliwość wyboru konfiguracji 
(wolnostojąca, do montażu w szafie) jest łatwo włączyć 
do instalacji i podłączyć do jego gniazd chroniony sprzęt 
lub sieć komputerową.
Nasi klienci potrzebują wszechstronnych i wysoce 
niezawodnych produktów przeznaczonych do pracy 
w różnych warunkach. 
APC by Schneider Electric konstruuje oraz produkuje 
szeroki asortyment standardowych i konfigurowalnych 
zasilaczy jednofazowych.

Oferta standardowa 
- szerokie możliwości

Konfigurowalne produkty 
APC by Schneider Electric

Rodzina standardowych, jednofazowych zasilaczy UPS 
Smart APC by Schneider Electric oferuje klientom 
funkcjonującym w środowiskach o wysokich wymaganiach 
zasilania wiele korzyści: 
• bardzo szeroki zakres napięcia wejściowego
• bardzo precyzyjną regulację napięcia wyjściowego
• regulację częstotliwości
• wbudowane obejście 
• korekcję wejściowego współczynnika poboru mocy

Oprogramowanie PowerChute Business Edition umożliwia 
zarządzanie zasilaczem UPS, bezpieczne zamknięcie 
systemu i oferuje innowacyjne narzędzia zarządzania 
energią.

.

Rozwiązana oparte 
na standardowych 
produktach, zaprojektowane 
pod kątem specyficznych 
wymagań lokalnych aplikacji 

Standardowe produkty służą za podstawę do projektowania 
konfigurowalnych rozwiązań zapewniających najwyższy 
poziom jakości i niezawodności. 
Dostosowanie rozwiązania może odbywać się na wielu 
płaszczyznach. 
•  Adaptacja produktu: standardowe produkty mogą być 

przeprojektowane pod kątem specyficznych standardów 
lub zastosowań o szczególnych wymaganiach. 

•  Adaptacja środowiskowa: jej rezultatem jest proste 
w instalacji rozwiązanie pod klucz dostosowane 
do konkretnego środowiska pracy. Takie rozwiązania 
zazwyczaj składają się z jednofazowego zasilacza UPS 
wraz z dodatkowymi akumulatorami, panelem obejścia 
serwisowego i dystrybucją zasilania.

6 www.schneider-electric.com
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Symbol SMT750I SMT1000I  SMT1500I SMT2200I SMT3000I SUA5000RMI5U
Moc/czas podtrzymania (VA/W/
min) (przy pełnym obciążeniu) 750 / 500 / 5 1000 / 670 / 6 1500 / 980 / 7 2200 / 1980 / 9 3000 / 2700 / 5 5000 / 4000 / 9

Dodatkowy zestaw 
akumulatorów /

Karty do zarządzania 
i sterowania Opcjonalnie za pośrednictwem SmartSlot

SmartSlot APC9630 
NMC, zainstalowane

SmartSlot
Oprogramowanie do zarządzania PowerChute Business Edition (PCBE) PCNS
Porty szeregowe RJ45 (szeregowy) i USB DB9 lub USB
Gniazdo wejściowe IEC-320 C14 IEC-320 C20 Listwa zaciskowa
Nominalne napięcie wejściowe 230 V
Gniazda 
wyjściowe

Typ IEC-320
Ilość C13 C13 C13 (8) C13, (1) C19 (8) C13, (2) C19

Nominalne napięcie wyjściowe 230 V
Cechy fizyczne (W x S G) mm / ciężar jednostki w kg 
Wolnostojący 161 x 138 x 363 / 13,2 219 x 171 x 439 / 18,9 219 x 171 x 439 / 24,1 435 x 197 x 544 / 48,8 435 x 197 x 544 / 52,5 222 x 432 x 660 / 97,7

Dostępne również wersje do montażu w szafie

Smart-UPS
0,75 do 5 kVA

Urządzenia jednofazowe wykorzystują topologię line interactive z przebiegiem sinusoidalnym 

Symbol SMX750I SMX1000I
SMX1500 

RMI2U
SMX2200RMHV2U

SMX3000 
RMHV2U

SMX3000 
RMHV2UNC

SUA2200XLI SUA3000XLI

Moc/czas 
podtrzymania (VA/W/
min) (przy pełnym 
obciążeniu)

750 / 600 / 14 1000 / 800 / 8 1440 / 1200 / 6 2200 / 1980 / 10 3000 / 2700 / 6 3000 / 2700 / 6 2200 / 1980 / 9.3 3000 / 2700 / 5.0

Karty do zarządzania 
i sterowania Opcjonalnie za pośrednictwem SmartSlot

Zainstalowana karta 
AP9631

Opcjonalnie za pośrednictwem 
SmartSlot

Oprogramowanie 
do zarządzania PCBE PCNS PCBE

Porty szeregowe RJ45, USB DB9 RS-232 lub USB
Gniazdo wejściowe IEC-320 C14 IEC-320 C20
Nominalne napięcie 
wejściowe 230 V 208 V lub 220 lub 240 V 230 V

Gniazda 
wyjściowe

Typ IEC-320
Ilość (8) C13 (8) C13, (1) C19 (8) C13, (2) C19

Nominalne napięcie 
wyjściowe 230 V

Wolnostojący (W) / 
Montaż w szafie (S) 
(wysokość) 

W / S (2U) W / S (2U) S / W (2U) S / W (2U) S / W (2U) S / W (2U) W / S (5U) W / S (5U)

Cechy fizyczne  
(W x S G) mm / ciężar 
jednostki w kg

432 x 89 x 490 / 
22,1

432 x 89 x 490 / 
22,9

89 x 432 x 490 / 
24,8

85 x 432 x 667 / 
37,3

85 x 432 x 667 / 
37,3

85 x 432 x 667 / 
37,3

432 x 196 x 503 / 
55

432 x 196 x 503 / 
55

Urządzenia jednofazowe o przedłużonym czasie podtrzymania wykorzystują topologię line interactive z przebiegiem sinusoidalnym i funkcją wydłużonego czasu podtrzymania 

Smart-UPS 
On-Line
1 do 20 kVA

Symbol SURT1000 SURT2000 SURTD3000 SURTD5000 SURT6000 SURT8000 SURT10000 SURT15
Moc/czas podtrzymania (VA/W/
min) (przy pełnym obciążeniu)

1000 / 700 / 
10.2

2000 / 1400 / 
4.1

3000 / 2100 / 
14.1

5000 / 3500 / 
6.3

6000 / 4200 / 
5.3

8000 / 6400 / 
7.3

10000 / 8000 / 
4.8

15000 / 12000 / 
8.3

Karty do zarządzania i sterowania Opcjonalnie za pośrednictwem SmartSlot Zainstalowana karta AP9631
Oprogramowanie do zarządzania PowerChute Business Edition (PCBE) PowerChute Network Shutdown (PCNS)
Porty szeregowe DB9 RJ45 DB9

Gniazdo wejściowe IEC-320 C14 IEC-320 C20 Listwa zaciskowa
Listwa zaciskowa  

(1faza + N + G) lub (3 fazy + N + G)
Nominalne napięcie wejściowe 230 V 230V (1Ø) lub 400V (3Ø)

Gniazda wyjściowe

Typ IEC-320 Listwa zaciskowa i IEC-320

Ilość (6) C13 (8) C13, (2) C19
Listwa zaciskowa,  
(4) C13, (4) C19

Listwa zaciskowa 
(1Ø / 3Ø), (8) 

C19 (1Ø) 
Nominalne napięcie wyjściowe 230 V
Cechy fizyczne* (Wys. x sze. x gł.) w mm / Ciężar urządzenia * zależnie od konfiguracji  należy uzupełnić zgodnie z poniższymi wskazówkami

SURTxxxxXLI - wieża
85 x 432 x 483 / 

23
85 x 432 x 483/ 

25
130 x 432 x 660 

/ 54,6
130 x 432 x 660 

/ 54,6
130 x 432 x 660 

/ 54,6
263 x 432 x 736 

/ 110,9
263 x 432 x 736 

/ 110,9
533 x 432 x 773 

/ 247,7
SURTxxxxRMXLI - do montażu 
w szafie

432 x 85 x 483 / 
23

432 x 85 x 483 / 
25

432 x 130 x 660 
/ 54,6

432 x 130 x 660 
/ 54,6

432 x 130 x 660 
/ 54,6

432 x 263 x 736 
/ 110,9

432 x 263 x 736 
/ 110,9

533 x 432 x 773 
/ 247,7

Urządzenia jedno- i trójfazowe wykorzystują technologie podwójnej konwersji online zapewniającą sinusoidalny przebieg i oferująca możliwość wydłużenia czasu podtrzymania. Wersje do montażu 
w szafie o szerokości 432 mm nie zawierają wsporników montażowych.

Symmetra
2 do 16 kVA

Nr katalogowy SYH2K 
6RMI

SYH4-SY 
H6K6RMI

SYA4K 
8I

SYA8K 
8I

SYA4K 
8RMI

SYA8K 
8RMI

SYA8K 
16I

SYA12K 
16I

SYA16K 
16I

SYA8K 
16RMI

SYA12K 
16RMI

SYA16K 
16RMI

Moc/czas podtrzymania (VA/W/
min) (przy pełnym obciążeniu)

2 / 1.4
4/2.8  4/6

4.2      4.2
4 / 2.8 8 / 5.6 4 / 2.8 8 / 5.6 8/ 5.6 12 / 8.4 16 / 11.2 8 / 5.6 12 / 8.4 16 / 11.2 

12.6  12.7 7.5 7.6 7.5  7.5  7.6 7.5  7.5  7.5 7.5  7.5
Karty do zarządzaniai sterowania Zainstalowana karta AP9631
Oprogramowanie do zarządzania PowerChute Network Shutdown (PCNS) 
Porty szeregowe DB9 
Gniazdo wejściowe Listwa zaciskowa Listwa zaciskowa (1 faza + N + G) lub (3 fazy + N + G)
Nominalne napięcie wejściowe 230 V 230V (1Ø) lub 400V (3Ø) 

Gniazda wyjściowe
Typ IEC-320 Opcjonalnie listwa 

zasilająca PDU IEC-320 Opcjonalnie listwa zasilająca PDU IEC-320

Ilość (8) C13, (2) C19 Opcjonalnie listwa 
zasilająca PDU

Listwa zaciskowa (1 faza + 
N + G), (8) C13, (6) C19 Opcjonalnie listwa zasilająca PDU Listwa zaciskowa (1 faza + N + G), 

(8) C13, (10) C19
Nominalne napięcie wyjściowe 230 V
Wolnostojący (W) / Montaż w 
szafie (S) (wysokość) S (8U) W S (13U) W S (19U)

Cechy fizyczne (wysokość x 
szerokość) w mm 356 x 483 356 x 483 671 x 483 671 x 483 572 x 472 572 x 472 937 x 483 937 x 483 937 x 483 838 x 472 838 x 472 838 x 472

Głębokość w mm / ciężar w kg 730 / 75 730 / 
104-134 726 / 158 726 / 202 688 / 135 688 / 179 726 / 220 726 / 264 726 / 308 688 / 199 688 / 243 688 / 287

Jednofazowe zasilacze UPS APC Symmetra® LX wykorzystują technologię podwójnej konwersji online, z przebiegiem sinusoidalnym i  oferują możliwość wydłużenia czasu podtrzymania i nadmiarowość N + 
1

Modele o wydłużonym czasie podtrzymania SYA8K16IXR 8 kVA / 57,4 min, SYA12K16IXR 12 kVA / 35,4 min, SYA16K16IXR 16 kVA/ 24,7 min

www.schneider-electric.com 7
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Trójfazowe zasilacze UPS

Produkty charakteryzujące się modułowością, 
elastycznością i scentralizowaną ochroną
Trójfazowe zasilacze UPS umożliwiają 
scentralizowaną ochronę, która dzięki niższym 
kosztom instalacji i konserwacji sprzyja 
optymalizacji TCO (łącznego kosztu posiadania).

APC by Schneider Electric projektuje 
i dostarcza najszerszy asortyment standardowych 
i konfigurowalnych rozwiązań trójfazowych.
Konfigurowalne produkty są projektowane 
indywidualnie zgodnie z koncepcją  
„engineering-to-order” (projektowanie 
na zamówienie).

Zasilacze UPS
APC by Schneider Electric

Dostępność wielu opcji

Oferta podstawowa

Seria trójfazowych zasilaczy UPS zbudowana jest 
w oparciu o najwyższej klasy technologię, która 
zwiększa dostępność, elastyczność i wydajność.

Dostępność: wbudowany panel obejścia 
serwisowego, funkcje nadmiarowe, możliwość 
łączenia równoległego zasilaczy UPS, zgodność 
z normami branżowymi.

Elastyczność: skalowalne zasilanie, możliwość pracy 
w konfiguracji równoległej.

Wydajność: niski poziom wejściowych 
harmonicznych, wysoki współczynniki korekcji 
mocy wejściowej i wysoka efektywność. 

Konfiguracja produktu uwzględnia:

Mechaniczne zmiany zasilacza UPS: dostosowanie 
do wpływu określonego środowiska pracy (kurz, 
woda, szkodniki...) oraz innych wymagań (kolor RAL 
obudowy, wejścia kabli od góry/dołu, blokady...)

Dostosowanie do środowiska pracy. Akumulatory 
o długim okresie podtrzymania, tablica rozdzielcza 
niskiego zasilania, panel połączeniowy...

8 www.schneider-electric.com
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MGE Galaxy 3500 
3:1 - 3:3
10/15/20/30/40 kVA

ZASTOSOWANIA

>  Budynki komercyjne

>  Transport i infrastruktura

>  Telekomunikacja

>  Instalacje techniczne

>  Instalacje przemysłowe i ochrona procesów

PARAMETRY

Moc znamionowa 3:3 - 10, 15, 20, 30, 40 kVA  
3:1 – 15, 20, 30, 40 kVA

Współczynnik mocy 
wejściowej

> 0,98 przy obciążeniu > połowicznym

Współczynnik mocy 
wyjściowej

0,8

Akumulator Bezobsługowy, wbudowany, szczelny kwasowo-ołowiowy

Możliwość pracy 
równoległej

Możliwość pracy równoległej 4 zasilaczy gwarantująca wydajność lub 
nadmiarowość zasilania

Wbudowany 
wyświetlacz

Wielofunkcyjny wyświetlacz LCD statusu i pulpit sterowania

Sprawność 96% przy pełnym obciążeniu liniowym (+/– 0,5%)

Komunikacja Karta sieciowa SNMP i monitorowania warunków środkowiska 
 (AP9631) w zestawie z zasilaczem UPS 

Napięcie wejściowe 400 V - 3-fazowe - listwa zaciskowa - (3-fazy+N+G) 

Napięcie wyjściowe 400 V i 230 V 

Gwarancja 1 rok 

CHARAKTERYSTYKA

>  dostępne wersje 3:1 i 3:3 

>  Kompaktowa obudowa, mała zajmowana powierzchnia

>  Najwyższa w branży sprawność (96%)

>  Dwa oddzielne źródła zasilania

>  Wymieniane na gorąco akumulatory 

>  Korekcja wejściowego współczynnika poboru mocy

>  Praca w konfiguracji równoległej 4 zasilaczy gwarantująca wydajność 
lub nadmiarowość zasilania

>  Filtry powietrza wymieniane przez użytkownika, wliczona usługa rozruchu. 
Wytrzymała obudowa o klasie ochrony IP 51

OPCJE

>  Dopasowana zewnętrzna szafka akumulatorowa zapewniająca dłuższy czas 
podtrzymania

>  Panel obejścia serwisowego konfiguracji pojedynczej i równoległej, montowany 
na ścianie

>  Dodatkowa pusta szafka na akumulatory innych producentów

>  Dodatkowa pusta szafka na transformatory innych producentów

>  Akumulatory o przedłużonej żywotności  (modułowe, 10-12 lat, Eurobat)

>  Kotwy sejsmiczne

>  Wymieniane przez użytkownika filtry powietrza

>  Sieciowa karta zarządzająca (AP9631) z monitorowaniem warunków środowiska

WYMIARY
Zasilacz UPS (szeroki wolnostojący) > (W x S G): 1490 x 523 x 838 mm.  
Ciężar: maks. 656 kg
Zasilacz UPS (wąska wolnostojący) > (W x S G) 1490 x 352 x 838 mm.  
Ciężar: maks. 306 kg
Zewnętrzna szafka na akumulatory > (W x S G): 1499 x 523 x 925 mm.  
Ciężar: maks. 776 kg

www.schneider-electric.com 9
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MGE Galaxy 5500 3:3 MGE Galaxy 7000 3:3
20/30/40/60/80/100/120 kVA 160/200/250/300/400/500 kVA

ZASTOSOWANIA ZASTOSOWANIA

>  Średniej wielkości centra danych

>  Zakłady produkcyjne

>  Centra telekomunikacyjne

>  Środowiska o znaczeniu krytycznym dla działalności

>  Centra danych

>  Zakłady produkcyjne

>  Centra telekomunikacyjne

PARAMETRY PARAMETRY

Moc znamionowa 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120 kVA 160, 200, 250, 300, 400, 500 kVA

Współczynnik mocy wejściowej 0,99 > 0,99

Współczynnik mocy wyjściowej 0,9 0.9 

Akumulator Akumulatory kwasowo-ołowiowe (wentylowane, hermetyczne) Akumulatory kwasowo-ołowiowe (wentylowane, hermetyczne),  

Możliwość pracy równoległej Możliwość pracy równoległej do 6 zasilaczy gwarantująca wydajność 
lub nadmiarowość zasilania

do 8 urządzeń

Wbudowany wyświetlacz Wyświetlacz graficzny o przekątnej 5" Łatwy w obsłudze wyświetlacz alfanumeryczny

Sprawność Do 94% przy 100% obciążeniu (= lub – 0,5%) Do 94% przy 100% obciążenia

Komunikacja RS232, RS485, karta SNMP, styki bezpotencjałowe Wyświetlacz graficzny (18 języków), karta przekaźnikowa, karta Network 
Management, karta Industrial Network Management

Napięcie  wejściowe 400 V 250 V do 470 V, trzy fazy

Napięcie wyjściowe 400 V 380, 400, 415, 400 V +/- 1%

Gwarancja 1 rok 1 rok 

CHARAKTERYSTYKA CHARAKTERYSTYKA

>  Podwójne wejście

>  Skokowa regulacja napięcia

>  Intelligent Battery Management

>  Standardowe doprowadzenie kabli od dołu 

>  Przeznaczony do środowisk o dużej gęstości mocy

>  Zarządzanie zakłóceniami wejściowymi

>  Dostęp od przodu dla przyłączy elektrycznych

>  Wewnętrzny tor obejścia serwisowego 

>  Łatwy w obsłudze wielojęzyczny wyświetlacz z dziennikiem 2500 zdarzeń

>  Wliczona usługa uruchomienia

>  Elastyczność i łatwość dostosowania

>  Zaawansowane funkcje elektryczne

>  Możliwość pracy w konfiguracji równoległej

>  Wysoka sprawność

>  Synchronizacja wyjścia z zewnętrznym źródłem zasilania

> Wysoka dostępność

>  Wliczona usługa uruchomienia

OPCJE OPCJE

>  Dopasowana, pusta szafka na dodatkowe akumulatory

>  Dopasowana szafka akumulatorowa 

>  Szafka zewnętrznego toru obejściowego

>  Szafka obejścia dla systemu równoległego

>  Szafka rozdzielcza 

>  Zabezpieczenie przed prądem zwrotnym

>  Klasa ochrony IP 32

>  Nadmiarowy wentylator

>  Zewnętrzna karta synchronizacji do stosowania z przełącznikiem źródeł 
zasilania

>  Szafka na transformatory wejścia/wyjścia

>  Wejście kabli od góry

>  Przyłącze akumulatora

> Klasa ochrony IP32

>  Zabezpieczenie przed prądem zwrotnym, Wejście zasilania 1 i 2

>  Transformator separujący w szafce

>  Szafka obejścia statycznego (800, 1200, 2000 kVA)

>  Szafka dodatkowa i szafka na akumulatory, wymiary szer. = 400, 712, 1012  
lub 1412), gł. = 815, wys. = 1900

WYMIARY WYMIARY
Zasilacz UPS bez akumulatorów > W x S x G: 1900 x 710 x 850 mm 
Ciężar: 20-60 kVA = 400 kg oraz 80-120 = 520 kg

>  W x S x G:  160-400 kVA: 1900 x 1412 x 855 mm 
Ciężar:      160-250 kVA: 840 kg 

    250-300 kVA: 990 kg 
    400 kVA: 1140 kg

>  W x S x G:  500 kVA: 1900 x 1812 x 855 mm 
Ciężar:      500 kVA: 1500 kg

Zasilacz UPS z wewnętrznymi akumulatorami >W x S x G: 1900 x 1010 x 850 mm 
Ciężar: maks. 20-60 kVA = 975 kg oraz 80-120 = 1050 kg 

Pusta szafka na akumulatory > W x S G: 1900 x 712 lub 1010 x 825 mm 
Ciężar: 135 kg dla szer. 700 mm oraz 150 kg dla szer. 1000 mm 

Pustaszafka dodatkowa> W x S x G: 1900 x 712 lub 1010 x 825 mm 
Ciężar: 135 kg dla szer. 700 mm oraz 150 kg dla szer. 1000 mm 

Szafka na transformator > W x S x G: 1900 x 712 x 848 mm

10 www.schneider-electric.com
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Jedno- i trójfazowe zasilacze UPS

Specjalna konstrukcja wychodząca  
naprzeciw specyficznym potrzebom miejsca instalacji

Konfigurowane pod kątem 
zastosowania  
APC by Schneider Electric

Każda branża ma odmienne wymagania dotyczące sprzętu o znaczeniu krytycznym dotyczące 
jej działalności, a także musi dostosowywać się do różnych standardów. Dla tych rynków firma 
APC by Schneider Electric opracowała specjalną linię produktów w pełni spełniających unikatowe 
wymagania klientów.

W wymagających środowiskach, 
specjalne funkcje czynią różnicę...
Doświadczenie w zakresie dostosowywania naszych produktów do wymagań klientów pozwala nam 
zagwarantować 100% zgodność z certyfikatami i normami docelowych rynków.

Projektujemy wyspecjalizowane systemy dla takich branż, jak: transport i nawigacja morska, turbiny wiatrowe, 
centra danych i ich infrastruktura oraz dla takich zastosowań jak oświetlenie awaryjne.

12 www.schneider-electric.com
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Symmetra PX 48 
All-in-One Symmetra PX 96/160 Symmetra PX 250/500
16/32/48 kVA 32/64/96/128/160 kVA 25/500 kVA

ZASTOSOWANIA ZASTOSOWANIA ZASTOSOWANIA
> Pomieszczenia sieciowe  
> Średnie centra danych 
> Małe centra danych  
> Strefy o wysokiej gęstości

> Małe/średnie centra danych

> Strefy o wysokiej gęstości w dużych centrach 
  danych

>  Średnie/duże centra danych

>  Środowiska o znaczeniu krytycznym dla działalności

PARAMETRY PARAMETRY PARAMETRY

Moc znamionowa
16, 32 i 48 kVA 32, 64, 96, 128, 160 kVA Pojedynczy zasilacz UPS: 250 kVA do 500 kVA, 

w postępach co 25 kVA System równoległy:  
25 kVA do 2 MW, w postępach co 25 kVA

Współczynnik mocy 
wyjściowej

1 1 1

Akumulator Ołowiowo-kwasowy, regulowany przy pomocy zaworu Ołowiowo-kwasowy, regulowany przy pomocy zaworu Ołowiowo-kwasowy, regulowany przy pomocy zaworu

Możliwość pracy 
równoległej

Brak Brak Możliwość pracy równoległej do 4 zasilaczy 
gwarantująca wydajność lub nadmiarowość zasilania

Wbudowany wyświetlacz
Wbudowany wyświetlacz PowerView Wbudowany wyświetlacz PowerView Wyświetlacz dotykowy o przekątnej 25,4 cm, obsługa 

25 języków 

Sprawność 95% 95% 96%

Komunikacja Karta UPS Network Management Card (wbudowana) Karta UPS Network Management Card (wbudowana) Karta UPS Network Management Card (AP9635) 
w zestawie 

Napięcie wejściowe 400 V, 3 fazy + N + G 230 V/400 V 3 fazy + N + G 230/400 V lub 240/415 V 3 fazy + N + G

Napięcie wyjściowe 400 V, 3 fazy + N + G 230 V/400 V 3 fazy + N + G 230/400 V lub 240/415 V 3 fazy + N + G

Gwarancja 1 rok 1 rok 1 rok 

CHARAKTERYSTYKA CHARAKTERYSTYKA CHARAKTERYSTYKA

>  Pojedyncza szafa
>  Moduły zasilania z możliwością wymiany w czasie 

pracy
>  Akumulatory z możliwością instalacji w trakcie pracy 

(czas eksploatacji 5-8 lat)
>  Dostęp tylko od przodu
>  Przełącznik obejścia statycznego z możliwością 

wymiany w trakcie pracy
>  Modułowa dystrybucja mocy z 18 gniazdami
>  Podwójne wejście zasilania, wejście kabli od góry lub 

od dołu
>  Wliczona usługa uruchomienia
>  Wysoka sprawność potwierdzona certyfikatem TÜV 

(95% przy 30% obciążeniu)
>  Zarządzany sieciowo
>  Nadmiarowy moduł inteligentny

>  Moduły zasilania z możliwością instalacji w czasie 
pracy

>  Akumulatory z możliwością wymiany w trakcie pracy 
(okres eksploatacji 5-8 lat)

>  Korekcja wejściowego współczynnika poboru mocy 
>  Podwójne wejście zasilania, wejście kabli od góry 

lub od dołu
>  Wliczona usługa uruchomienia
>  Przełącznik obejścia statycznego z możliwością 

wymiany w trakcie pracy
>  Nadmiarowy moduł inteligentny
>  Wysoka sprawność potwierdzona certyfikatem TÜV 

(95% przy 30% obciążeniu) 
>  Zarządzany sieciowo
>  Najwyższa gęstość energetyczna w swojej klasie

>  Moduły zasilania z możliwością instalacji w czasie 
pracy 

>  Akumulatory z możliwością wymiany w trakcie pracy 
(okres eksploatacji 5-8 lat)

>  Korekcja wejściowego współczynnika poboru mocy 
>  Podwójne wejście zasilania, wejście kabli od góry 

lub od dołu
>  Wliczona usługa uruchomienia
>  Przełącznik obejścia statycznego z możliwością 

wymiany w trakcie pracy
>  Nadmiarowy moduł inteligentny
>  Rozbudowa modułowa lub nadmiarowość N+1 
>  Niewymagany dostęp od tyłu
>  Bardzo wysoka sprawność (96% przy obciążeniu 

35%,95% przy obciążeniu 25%)
>  Zarządzany sieciowo

OPCJE OPCJE OPCJE
>  Szafki na akumulatory zapewniające dłuższy czas 

podtrzymania

>  Dodatkowa zarządzająca karta sieciowa (HTTP/
Telnet/SNMP)

>  Modułowa dystrybucja mocy

>  Wbudowana modułowa tablica dystrybucji mocy 
(36 gniazd)

>  Dodatkowa modułowa dystrybucja mocy  
(do 72 gniazd)

>  Szafki na akumulatory wbudowane/zdalne 
zapewniające dłuższy czas podtrzymania

>  Dodatkowa zarządzająca karta sieciowa (HTTP/
Telnet/SNMP)

>  Szafki na akumulatory innych producentów

>  Szafki na akumulatory zapewniające dłuższy czas 
podtrzymania

>  Szafka wyłącznika akumulatora

>  Obejście serwisowe z szafką dystrybucji zasilania

>  Wózek na akumulatory

>  Szafka z zasilaniem od dołu

>  Modułowa dystrybucja mocy

WYMIARY WYMIARY WYMIARY

W x S x G 2011 x 600 x 1070 mm 1991 x 1800 x 1070 mm 1991 x 2200 x 1070 mm (bez akumulatorów) 
1991 x 5200 x 1070 mm (z czasem podtrzymania 6 min)

Ciężar 
307 kg (bez akumulatorów i modułów zasilania); 
796 kg (wyposażona w komplet akumulatorów i 
modułów zasilania)

955 kg (tylko UPS 160 kW, bez akumulatorów) 
2749 kg (tylko UPS 160kW, z czasem podtrzymania 6 min)

1722 kg (bez akumulatorów) 
8336 kg (z 6 min czasem podtrzymania)

Zasilacz Symmetra PX stanowi podstawę systemu InfraStruxure. System InfraStruxure™ zapewnia skalowalną 
i konfigurowalną architekturę centrum danych.

Skalowalne rozwiązania dla centrum danych
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Farmy wiatrowe

Smart-UPS On-Line 
Wind Turbine

Smart-UPS On-Line 
Marine

1 do 6 kVA 1 do 6 kVA

SURT 
1000XLIX551

SURT 
3000XLIX438

SURT 
5000XLIX438 

SURT 
5KSR3UXIX4382

SURT 
6000XLIX551

SURT 
1000XLIM 

SURTD 
2200XLIM

SURTD 
3000XLIM

SURT 
6000XLIM 

Moc 
1000 VA  
(700 W) 

3000 VA  
(2100 W)

5000 VA  
(3500 W)

 5000 VA  
(4000 W) 

6000 VA  
(4200 W)

1000 VA  
(700 W)

2200 VA  
(1540 W)

3000 VA  
(2100 W) 

6000 VA  
(4200 W)

Napięcie wejściowe (domyślnie 230 V) 220, 230, 240 V 220, 230, 240 V

Zakres napięcia wejściowego  
(pełne obciążenie, temp. ≤ 40°C )

160 V do 280 V 160 V do 280 V

Zakres napięcia wejściowego  
(połowiczne obciążenie, temp. ≤ 40°C)

100 V do 280 V

Zakres napięcia wejściowego  
(pełne obciążenie, temp. = 55°C )

180 V do 280 V

Zakres napięcia wejściowego  
(połowiczne obciążenie, temp. = 55°C) 112,5 V do 280 V

Zakres częstotliwości wejściowej 45 Hz – 65 Hz 45 Hz – 65 Hz

Gniazda wejściowe IEC 320 C14 Listwa zaciskowa (H, N, G) IEC 320 C14 IEC 320 C14 IEC 320 C20 Listwa zaciskowa 
(H, N, G)

Napięcie wejściowe (domyślnie 230 V) 220, 230, 240 V 208, 220, 
230, 240 V 220, 230, 240 V 220, 230, 240 V

Regulacja napięcia wyjściowego +/- 1%

Częstotliwość wyjściowa 50/60 Hz +/- 3% 50/60 Hz +/- 3%

Sprawność 88% 92% 92% 92% 92% 88% 90% 91% 92%

Gniazda wyjścia

IEC 320 C20 (8) IEC 320 C13 
(2) IEC 320 C19 Listwa zaciskowa (H, N, G) (8) IEC 320 C13 (6) IEC 320 C13 (8) IEC 320 C13

(2) Zworki IEC (2) Zworki IEC  
(8) IEC 320 C 19

(2) Zworki IEC 320 
C19 

(8) Zworki IEC 

(2) Zworki IEC 320 
C19 

(8) Zworki IEC 

Obejście wewnętrzne TAK TAK TAK TAK TAK

AKUMULATORY I CZASY PODTRZYMANIA AKUMULATORY I CZASY PODTRZYMANIA

Czas podtrzymania przy pełnym 
obciążeniu 10 min 14 min 5 min 14 min 5 min 14 min 21 min 14 min 5 min

Akumulatory o przedłużonym cyklu 
eksploatacji NIE NIE NIE TAK NIE

Czas podtrzymania z (1) 
 zewnętrznym akumulatorem 70 min 80 min 57 min 21 min

Czas podtrzymania z (2) 
  zewnętrznym akumulatorem 130 min 144 min 103 min 40 min

Nr części  
akumulatora zewnętrznego

SURT48XLBP SURT192XLBP SURT192XLBP SURT192SR2XLBP SURT192XLBP SURT48 
RMXLBP

SURT192 
RMXLBP

SURT192 
RMXLBP

SURT192 
RMXLBP

Maksymalna liczba akumulatorów 
zewnętrznych

Nieograniczona Nieograniczona Nieograniczona Nieograniczona Nieograniczona 10 10 10 10

CECHY FIZYCZNE CECHY FIZYCZNE

Wysokość szafy 2U 3U 3U 3U 3U 2U 3U 3U 3U

Wymiary w mm (wys. x szer. x głęb.) 432 x 85 x 483 432 x 130 
x 660

432 x 130 
x 660

432 x 133 
x 545

432 x 133 
x 545 432 x 85 x 483 432 x 130 x 660 432 x 130 x 660 432 x 130 x 660

Ciężar (kg) 23.0 23.0 54.5 18.2 54.5 23.0 54.5 54.5 54.5

Awaryjne wyłączanie zasilania (EPO) NIE TAK TAK TAK TAK NIE TAK TAK TAK

Port komunikacyjny DB-9 RS-232 DB-9 RS-232; zainstalowana karta przekaźnikowa we/wyj DB-9 RS-232 Szeregowy RJ-45 Szeregowy RJ-45 DB-9 RS-232

Nr części filtra morskiego1 SURT023M SURT023M SURT023M SURT024M

(1) Wymagany filtr morski dla zgodności z DNV w zastosowaniach, w których wymagana jest Klasa B DNV EMC (np. most)  
(2) Uwaga: brak akumulatora wewnętrznego - korzysta z akumulatorów zewnętrznych

Transport morski
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MGE Galaxy 5000 Marine 
20 do 120 kVA

20/16 30/24 40/32 60/48 80/64 100/80 120/96

NORMALNE PRZEMIENNE NAPIĘCIE WEJŚCIOWE

Zakres napięcia wejściowego (V) 250 V (1) do 470 V 3 fazy

Wejście zasilania 1 wejście zasilania 2 rozdzielone lub wspólne

Częstotliwość 50 Hz/60 Hz +/- 8 Hz

Współczynnik mocy wejściowej > 0,99

Całkowite zakłócenia harmoniczne 
napięcia wejściowego (THDI) < 3%

WEJŚCIE OBEJŚCIA

Nominalne napięcie wejściowe 340 V do 470 V 3 fazy + neutralny

Częstotliwość 50 Hz/60 Hz +/- 8 Hz

WYJŚCIE

Zakres napięcia wyjściowego (V) 380 V - 400 V - 415 V - 440 V +/- 3% 3 fazy + neutralny

Częstotliwość 50 Hz/60 Hz

Regulacja napięcia +/- 1%

Przeciążenie 150% przez 1 minutę, 125% przez 10 minut

Całkowite zakłócenia harmoniczne 
napięcia wyjściowego THD(U) < 2%

Współczynnik szczytu obciążenia 3:1

SPRAWNOŚĆ CAŁKOWITA

Tryb podwójnej konwersji do 94%

Tryb ekonomiczny do 97%

ŚRODOWISKO PRACY

Temperatura składowania - 25°C do + 45°C

Temperatura pracy do 40°C (2)

Wysokość pracy 1000 m

POŁĄCZENIE RÓWNOLEGŁE

Możliwość rozbudowy do 6 modułów

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI I CERTYFIKATY

Działanie i bezpieczeństwo IEC/EN 62040-1, IEC/EN 60950

Działanie i konstrukcja IEC/EN 62040-3

Konstrukcja i wykonanie ISO 14001, ISO 9001, IEC 60146

Odporność na zakłócenia 
elektromagnetyczne IEC 61000-4-2 do 6

Emisja elektromagnetyczna IEC 62040-2 C3

Certyfikaty Oznaczenie TUV - LCIE - CE

Certyfikat morski Certyfikat DNV Zaprojektowany zgodnie z zasadami IACS E-10 
i wytycznymi organizacji klasyfikującej

WYMIARY I CIĘŻAR UPS (GŁ. = 850 MM, WYSOKOŚĆ = 2260 MM)

Zasilacz UPS bez akumulatorów (szer. w mm) 710

Ciężar 500 600

WYMIARY I CIĘŻAR ZASILACZA AKUMULATORA (GŁ. = 850 MM, WYSOKOŚĆ = 2260 MM)

10 min autonomy width (mm)4 710 1010

Ciężar 1000 1400 1500

Transport morski

(1) przy obciążeniu znamionowym 70% (2) istnieje ryzyko przedwczesnego zużycia akumulatorów 
w temperaturze ponad 25°C, (3) 35°C przez 8 godzin, (4) inne czasy podtrzymania na zamówienie 
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Krytyczne aplikacje wymagają ciągłej dostępności 
i wysokiej jakości zasilania.

Zyskaj wysoką dostępność, dzięki nadmiarowemu  
zasilaniu i zoptymalizowanej dystrybucji:

•  Gwarancja nadmiarowości linii dystrybucyjnej 
skuteczna dla całej instalacji

•  Zapobieganie rozprzestrzenianiu się awarii  
na wszystkie odbiorniki

Popraw jakość energii, dzięki kontroli i selektywnemu 
tłumieniu zakłóceń harmonicznych:

•  Zapobieganie uciążliwemu wyzwalaniu wyłączników 
automatycznych

•  Ograniczanie przedwczesnego zużywania się 
sprzętu

Zwiększanie dostępności  
i jakości zasilania

Rozwiązania zapewniania 
jakości zasilania

Krok dalej Systemy dodatkowe  
to konieczność
Dodatkowe systemy podnoszą poziom 
dostępności i jakości instalacji zasilających 
(wody, powietrza, elektryczności) w złożonych 
infrastrukturach. Systemy te można podzielić 
na trzy grupy:  statyczne przełączniki zasilania 
(STS), moduły synchronizacji i AccuSine.

Moduły synchronizacji zapewniające wysoką 
dostępność i nadmiarowość instalacji:

•  Współpracujące z wszystkimi typami źródeł 
zasilania

•  Wyższa dostępność instalacji 
•  Prosta obsługa i konfiguracja
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Wyższa jakość zasilania i dostępność, dzięki 
światowej klasy rozwiązaniom ochrony zasilania

Przełączniki toru zasilania gwarantują 
nadmiarowość źródła zasilania i sprawną 
dystrybucję
• Łatwość serwisowania  
• Wyższa dostępność 
• Zarządzalność:

Filtr aktywny do kontrolowanej i selektywnej 
neutralizacji zakłóceń harmonicznych
• Bezpieczna praca aplikacji
• Energooszczędność i niższy łączny koszt posiadania
• Prostota integracji z istniejącą instalacją

MGE Upsilon STS AccuSine - filtr aktywny
30 do 2000 A 20 do 120 A

ZASTOSOWANIA ZASTOSOWANIA

>  Instalacje przemysłowe

> Centra danych

> Telekomunikacja 

>  Energia i infrastruktura

>  Przemysł

>  Budynki

PARAMETRY PARAMETRY

Moc znamionowa 30 do 2000 A 20, 30, 45, 60, 90, 120 A

Wbudowany wyświetlacz Łatwy w obsłudze wyświetlacz alfanumeryczny

Komunikacja Karta JBus / ModBus, karta statusu

Napięcie nominalne 380 V (- 35%) - 400 V – 415 V (+ 20%) 400 V – 20 + 15%

Kompensacja zakłóceń 
harmonicznych H2 do 25, pełna lub indywidualna kompensacja

Sprawność (obciążenie 
liniowe i współczynnik mocy 
- 0,8)

0.99

Gwarancja 1 rok 1 rok 

CHARAKTERYSTYKA CHARAKTERYSTYKA

>  Upraszcza instalację i utrzymanie przy jednoczesnej redukcji ilości potrzebnego 
miejsca

>  Niezależne karty sterowania, podwójny system chłodzenia i zasilania zapewniające 
wysoką niezawodność działania

>  Informacje tekstowe i wykresy graficzne informują o trybach pracy, parametrach 
systemu i alarmach

>  Umożliwia izolację źródła dla celów serwisowych bez przerwy w zasilaniu 
chronionych odbiorników

>  Mała, zajmowana powierzchnia

>  Wyższa jakość zasilania dzięki wysoce efektywnej kompensacji harmonicznych

>  Energooszczędność

>  Globalne lub lokalne kondycjonowanie instalacji

>  Prostota instalacji: montaż na ścianie

>  Możliwość rozbudowy i pracy w konfiguracji równoległej

OPCJE OPCJE

>  Komunikacja: Karta sieciowa, karta JBus/ModBus (w standardzie), 
karta informowania o statusie (w standardzie)

>  Wersja otwartej obudowy

>  Listwa zasilająca (36 wyłączników automatycznych 16 A  
 w obudowie o wysokości = 1900, maksymalnie 100 A)

>  Doprowadzenie przewodów od góry urządzenia 

>  CT: 300 do 6000 A otwarty i zamknięty 

>  Teleserwis: Zdalne monitorowanie za pośrednictwem linii telefonicznej

WYMIARY WYMIARY

>  W x S x G: 30 A: 1430 x 610 x 550 mm 
Ciężar: 193 kg

>  W x S x G: 630 kVA: 1900 x 715 x 825 mm 
Ciężar: 327 kg

>  W x S x G: 20/30 A: 680 x 540 x 280 mm 
Ciężar: 65 kg

>  W x S x G: 45/60 A: 780 x 590 x 325 mm 
Ciężar: 110 kg

>  W x S x G: 90/120 A: 2 x (780 x 590 x 325 mm) 
Ciężar: 2 x 110 kg
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Rozwiązania przeznaczone  
do wielu zastosowań

Zarządzanie energią

• URZĄDZENIA
Każdy zasilacz UPS i urządzenie chłodzenia 
Schneider Electric jest wyposażone 
we wbudowane gniazda do komunikacji: styków 
bezpotencjałowych, RS485, Ethernet (serwer 
WWW i powiadamianie e-mail) oraz zdalnego 
monitorowania. 

• Proste we wdrożeniu i obsłudze rozwiązanie 
StruxureWare  Data Center Expert  wyposażone 
w prosty interfejs obsługuje monitorowanie, 
zarządzanie i sterowanie setkami a nawet 
tysiącami urządzeń wielu producentów. 
Wyposażone jest w urządzenia zapewniające 
zasilanie, chłodzenie, bezpieczeństwo 
i monitorowanie środowiska pracy.

• StruxureWare Building Operation  gwarantuje 
efektywność energetyczną i zarządzania 
budynkiem. Integruje monitorowanie, sterowanie 
i zarządzanie energią, oświetleniem klimatyzacją 
i innymi systemami budynku. StruxureWare 
Building Operation to potężny, skalowalny i prosty 
w obsłudze system gwarantujący wysoką 
wydajność.

• StruxureWare Power Monitoring Expert jest 
zaprojektowane z z przepływami roboczymi 
użytkownika, kontekstem i standardowymi 
wymaganymi do monitorowania i analizowania 
całego systemu dystrybucji zasilania centrum 
danych: średniego napięcia, niskiego napięcia 
i pomieszczeń IT. To narzędzie analityczne jest 
przeznaczone dla operatorów, techników 
i inżynierów obiektów centrum danych. 
StruxureWare Power Monitoring Expert wspomaga 
zarządzanie, procesy biznesowe i integruje się 
z oprogramowaniem StruxureWare Data Center 
Operation oraz obsługuje branżowe standardy 
wymiany danych.

 

Oprogramowanie StruxureWare™ to unikatowa platforma aplikacji i pakietów oprogramowania 
umożliwiająca wgląd w energię i inne zasoby w całym przedsiębiorstwie. Kontroluj rosnące koszty 
energii. Spełniaj wymogi raportowania. Informuj interesariuszy. Zyskaj spersonalizowane informacje 
na czas i usprawnij komunikację wewnątrz firmy. A kiedy wdrożysz oprogramowanie StruxureWare™ 
w ramach zintegrowanej architektury EcoStruxure™ zyskasz znaczące oszczędności kapitałowe 
i operacyjne.
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Karty sieciowe do zarządzania

Co to jest oprogramowanie StruxureWare?
Dlaczego StruxureWare?
Jednym słowem: Oprogramowanie

Co to jest?
Szerzej: To platforma zintegrowanych aplikacji i pakietów oprogramowania wspomagająca klientów z różnych 
segmentów i lokalizacji geograficznych w optymalizacji działalności biznesowej przy jednoczesnym 
oszczędnym wykorzystaniu własnych zasobów.

Przydatne materiały
StruxureWare software integruje wydajne i innowacyjne aplikacje całego przedsiębiorstwa na 3 poziomach 
w celu optymalizacji efektywności. 

• Serwer WWW 
  i powiadamianie 
  e-mail
• Zamykanie serwerów
•  Kompatybilność 

z InfraStruxure 
Central 

• SNMPv1/SNMPv3

• IPv4/IPv6
•  Dziennik alarmów, 

zdarzeń i danych
•  Dziennik zdarzeń 

przechowuje 
maksymalnie 
500 zdarzeń

•  Zdalny dostęp 
z dowolnego 
komputera

•  Modem do zdalnego 
monitoringu 

•  Modbus RS485 
(tylko AP9635)

•  Powiadamianie  
do 50 komputerów 
o statusie zasilacza UPS, 
agregatu chłodniczego 
i klimatyzatora
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Doskonała komunikacja Twojej globalnej architektury.

Chłodzenie: bardzo precyzyjny zakres
Wszystkie urządzenia chłodnicze z naszej oferty, dzięki modułowej budowie i łatwości podłączania, 
mogą stanowić element całościowego rozwiązania architektury.
Sterowniki mikroprocesorowe odpowiadające za komunikację, sterują globalną instalacją. Można je w prosty 
sposób podłączyć bezpośrednio do najważniejszych Systemów Zarządzania Budynkiem.

Klimatyzacja precyzyjna 
i przemysłowe agregaty chłodnicze

Urządzenia chłodzące

Chłodzenie – bardzo precyzyjny zakres

Schneider Electric, dzięki bezkonkurencyjnej ofercie urządzeń chłodzenia, agregatów chłodniczych 
i klimatyzatorów precyzyjnych stwarza możliwość integracji wysoce precyzyjnego sprzętu dostosowanego 
do ochrony krytycznych rozwiązań bez względu na warunki środowiskowe.

Energooszczędność i wydajność

Innowacyjne systemy chłodzenia stanowią 
najefektywniejsze rozwiązania i oferują:
•  Wbudowany freecooling znacznie ograniczający 

zużycie energii
•  Sprężarki z napędami o zmiennej prędkości 

do bezstopniowej regulacji mocy chłodniczej 
•  Tandemowe sprężarki dla optymalizacji 

efektywności przy częściowych obciążeniach

•  Ekologiczne i wysoce efektywne czynniki  
chłodnicze gwarantujące optymalne działanie 
obiegu chłodniczego 

•  Podwójne sruby lub „bezolejowe” sprężarki 
w dużych agregatach chłodniczych 
przeznaczone do ochrony instalacji zasilania 
i zwiększające wydajność
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Zakres Małe / średnie obiekty Średnie obiekty Duże obiekty
Serie LRA ERA/ERC ISA/ISC ARA BRE BCE BCWC
Moc chłodnicza [kW] 6-40 50-110 60-120 120-260 400-1200 300-1100 300-1300

Typ Chłodzony powietrzem Chłodzony powietrzem Chłodzony wodą

Zasilanie 
[V/faza/Hz]

230/1/50 - 
400/3+N/50 400/3+N/50 400/3/50 400/3/50

Konfiguracja
Chłodzenie Chłodzenie

Pompa ciepła  Freecooling
Freecooling

Typ sprężarki pojedyncza spiralna pojedyncza/
tandemowa spiralna

tandemowa spiralna 
z napędem o zmiennej 

prędkości
spiralna tandemowa podwójna spiralna 

pojedyncza Bezolejowe, odśrodkowe sprężarki, pojedyncza

Typ czynnika 
chłodniczego R410A R407C R134a

Typ instalacji

na zewnątrz na zewnątrz (ERA) na zewnątrz (ISA) na zewnątrz na zewnątrz

w pomieszczeniu 
(ERC) w pomieszczeniu (ISC) w pomieszczeniu

Agregaty chłodnicze Aquaflair

Klimatyzacja precyzyjna Uniflair

Serie Uniflaire AMICO Uniflaire LEONARDO Uniflaire AMICO Uniflaire LEONARDO
Moc chłodnicza [kW] 5-20 20-90 90-160 5-20 20-65 65-110
Typ WODA LODOWA BEZPOŚREDNIE ODPAROWANIE

Typ skraplacza

Chłodzony powietrzem
Chłodzony wodą

Twin Cool
Oszczędności energii

Zasilanie [V/faza/Hz] 230/1/50 
- 400/3+N/50 400/3+N/50 230/1/50 

- 400/3+N/50 400/3+N/50

Konfiguracja przepływu 
powietrza

Dolny Dolny
Górny Górny

Konfiguracja Pojedyncza wężownica Pojedyncza / podwójna wężownica
Pojedyncza śrubowa* Pojedyncza/tandemowa śrubowa

Typ sprężarki Podwójna nadmiarowa wężownica 

Typ instalacji w pomieszczeniu w pomieszczeniu

* Czynnik chłodniczy R410A

Serie
Modele Uniflair

Wall mounted MonoBlock

UniSplit

UCA (sufitowe) 
UCF (sufitowe z freecoolingiem) 

UWA (ścienne) 
UWF (Scienne z freecoolingiem)

Moc chłodnicza [kW] 5-17 5-13 4-14
Typ Dolny BEZPOŚREDNIE ODPAROWANIE
Zasilanie [V/faza/Hz] 230/1/50 - 400/3+N/50
Konfiguracja przepływu 
powietrza

Dolny Montowany na stropie
Górny Montowany na ścianie

Konfiguracja Bezpośredni freecooling / tylko chłodzenie z lub bez opcji grzania
Typ sprężarki Sprężarka spiralna
Wymiary
Wysokość [mm] 1790-2250 1920-1970 330-410
Szerokość [mm] 650-1050 850-1200 950-1150
Głębokość [mm] 400-625 450 1050-1300

Typ instalacji na zewnątrz w pomieszczeniu
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Dostosowujemy rozwiązanie  
do Twoich potrzeb....

Skonfigurowanie systemów i produktów pod kątem 
konkretnej architektury wymaga przeprowadzenia 
głębokiej analizy obecnych i przyszłych wymagań. 
Pozwala ona opracować produkt zapewniający: 
•  instalację odpowiadającą mocy znamionowej, 

poziomowi istotności sprzętu oraz wymaganiom 
procesów operacyjnych lub funkcjonalnych 

•  przestrzeganie zaleceń dotyczących 
uwzględnienia w projekcie możliwości 
modernizacji w przyszłości

•  rozwiązania systemowe i architektura Schneider 
Electric, dzięki funkcjom monitoringu online, 
programom przeglądów prewencyjnych 
i dostępności usług globalnych usprawniają 
procesy. 
Rezultatem jest optymalizacja dostępności 
i ciągłości działalności sprzyjające osiągnięciu  
najwyższej produktywności i jakości świadczonych 
usług.

•  zarządzanie projektem i wsparcie dla instalacji.

Globalna, dopasowana  
do klienta architektura 
elektryczna  
Schneider Electric

Środowisko pracy, sektor branży, produktywność, ciągłość działalności, zastosowanie... te czynniki narzucają 
różne wymagania w kategoriach zasilania, zarządzania i ochrony źródeł energii elektrycznej.

To właśnie dlatego Schneider Electric stworzył organizacje wspierające klientów w analizie, 
definiowaniu i wdrażaniu architektury globalnej w systemach zasilania.
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2 różne poziomy 
architektury
Architektura bezpiecznego zasilania
Doświadczenie zespołów inżynierskich Project Design Schneider 
Electric, konfigurowalność systemów APC by Schneider Electric 
oraz elastyczność produktów GUTOR by Schneider Electric pozwala 
nam zaspokajać wszelkie wymagania w zakresie ochrony zasilania 
i oferować spójne rozwiązania w kategorii wydajności, kosztów 
operacyjnych, konserwacji i skalowalności.

Architektura składa się z:

•  Zasilacza UPS, falownika i odpowiednich akcesoriów  
(zabezpieczenie przed prądem zwrotnym, akumulator, 
transformator…)

• Tablicy rozdzielczej

•  Innych, krytycznych podzespołów (przełącznik toru  
obejściowego, filtr aktywny, moduł synchronizacji)

Sprawdzona architektura dystrybucji energii 
elektrycznej z wbudowanymi  
rozwiązaniami ochrony zasilania
Schneider Electric oferuje dostosowane, prekonfigurowane 
architektury zasilania dla wielu branż: służby zdrowia, 
uzdatniania wody i przetwórstwa odpadów, nawigacji 
morskiej...

Nasze prekonfigurowane produkty:

•  gwarantują dostępność 

•  monitorują zużycie energii, a przez to redukują koszty 
działalności

•  są zgodne z normami i przepisami

•  umożliwiają zarządzanie ryzykiem
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Dział Critical Power and Cooling Service (CPCS) firmy Schneider Electric opracowuje rozwiązania, 
które znacznie upraszczają proces projektowania, wdrażania i obsługi przewidywalnych i wydajnych 
architektur zasilania. 

Nasze usługi to skuteczny sposób na ochronę sprzętu i zagwarantowanie ciągłości pracy systemu 
przy maksymalnej wydajności oraz na zapewnienie dłuższego czasu  eksploatacji urządzeń.

Jednak najważniejszym powodem wyboru Schneider Electric na dostawcę usług jest możliwość 
uzyskania kompleksowego rozwiązania: systemów, usług i oprogramowania w jednym miejscu. 
Oferta obejmuje również fabrycznie testowane, oryginalne części zamienne, przeglądy techniczne 
i aktualizacje oprogramowania.

Usługi na każdym etapie

Najważniejsze wartości  
dla Schneider Electric

Doskonałe usługi
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W skrócie...
Usługi instalacji
Instalacja i rozruch produktu potwierdzony certyfikatem Schneider 
Electric gwarantuje poprawną i bezpieczną jego konfigurację. 
Zapewnia optymalną wydajność i niezawodność jego działania. 

Usługi przeglądu
Schneider Electric oferuje kompleksowe usługi gwarantujące 
odpowiedni nadzór i serwis . Są one niezbędne niezbędne 
dla zapewnienia ciągłości i optymalnego poziomu pracy 
krytycznych aplikacji.

Usługi przeglądu mogą być częścią Kontraktu Serwisowego. 
Po zakupie odpowiedniej opcji istnieje możliwość skrócenia czasu 
reakcji serwisu.

Usługa zdalnego monitorowania
Usługa zdalnego monitorowania może pełnić rolę podstawowego 
lub uzupełniającego nadzoru. Przeszkoleni technicy monitorują 
status infrastruktury technicznej i pomagają w diagnozowaniu 
problemów.

Usługi w zakresie wymiany akumulatorów
Awaria jednego akumulatora może zagrozić pracy całego systemu. 
Dlatego usługi serwisowania i wymiany akumulatorów stanowią 
istotny element konserwacji zasilacza UPS. Zapewniamy 
kompleksową usługę wymiany akumulatorów przeprowadzoną 
przez autoryzowany serwis.

Kontrakty Serwisowe
Kompleksowe pakiety serwisowe obejmują przegląd systemu. 
Pozwalają zaplanować z wyprzedzeniem koszty obsługi serwisowej. 
Dzięki nim system otrzymuje opiekę wymaganą dla uzyskania 
maksymalnie efektywnej pracy przy minimalnych przestojach.

Schneider Electric w liczbach
• 170 lat tradycji
• 1200 inżynierów serwisowych
• 170 centrów serwisowych w 100 krajach
• 90 partnerów serwisowych na całym świecie
• 6 regionalnych centrum serwisowych
• 49 ośrodków szybkiego wdrożenia
•  Doświadczenie serwisowe 100 mln roboczogodzin  

I zyskaj spokój, dzięki kompleksowej usłudze.

Pakiety (*) Advantage Plus Advantage Prime Advantage Ultra

Coroczna wizyta przeglądu 
prewencyjnego

Czas reakcji następnego dnia 
roboczego w miejscu instalacji1

Usługa zdalnego 
monitorowania

Pomoc techniczna

Części2 Obniżone stawki Obniżone stawki Wliczone w cenę!

Robocizna i dojazd Stawki standardowe Wliczone w cenę! Wliczone w cenę!

(1) W określonych regionach dostępne jest skrócenie czasu reakcji ośmiu lub czterech godzin 
oraz rozszerzenie usługi konserwacji prewencyjnej do 24 godzin na dobę, 7 dni w tygodniu.  
(2) Nie obejmuje akumulatorów i proaktywnej wymiany części.

(*) Dotyczy wyłącznie Smart-UPS, Galaxy, Symmetra, Epsilon i AccuSine
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Aby dowiedzieć się więcej o rozwiązaniach Schneider Electric, odwiedź stronę www.schneider-electric.com 
Wypróbuj za DARMO internetowe aplikacje do analizy wpływu wirtualizacji, wydajności i inne na stronie tools.apc.com 

Make the most of your energySM
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