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Smart Grid Ready UPS
– zasilacz Master HE
z oferty CES
Zasilacz UPS ÑSmart Grid Readyî oferuje moøliwoúÊ akumulacji energii i jednoczeúnie zapewnia wysokπ wydajnoúÊ. Urzπdzenie potrafi wybraÊ najbardziej efektywne operacje, bazujπc na wskazaniach sieci, a takøe wspÛ≥pracuje z systemem zarzπdzania energiπ poprzez komunikacjÍ sieciowπ. Jednym z rozwiπzaÒ spe≥niajπcych te wymagania jest UPS Master HE
marki Riello z oferty Centrum Elektroniki Stosowanej CES.

O

siπgniÍcie wiÍkszej efektywnoúci
jest jednym z kluczowych kierunkÛw rozwoju sieci energetycznej.
SzczegÛlnie waøne dla rÛwnowaøenia podaøy i popytu oraz dla wykorzystywania
energii w sposÛb najbardziej efektywny sπ
systemy zarzπdzania energiπ: inteligentne
sieci ñ Smart Grid. Inteligenta SieÊ (Smart
Grid) jest sieciπ energetycznπ, ktÛra potrafi skutecznie integrowaÊ i zarzπdzaÊ zachowaniami i dzia≥aniami wszystkich pod≥πczonych odbiornikÛw. Celem jej dzia≥ania jest zapewnienie efektywnego ekonomicznie funkcjonowania systemu elektrycznego, o wysokim poziomie bezpieczeÒstwa, ciπg≥oúci i wysokiej jakoúÊ dostaw.

Smart Grid Ready UPS
ñ Master HE marki Riello
Zasilacz UPS, aby byÊ ÑSmart Grid Readyî, powinien mieÊ wdroøone rozwiπzania akumulacji energii i jednoczeúnie za-

pewniaÊ wysoki poziom wydajnoúci. Urzπdzenie tego typu powinno potrafiÊ wybraÊ
najbardziej efektywne operacje na bazie
bieøπcych wskazaÒ sieci, a takøe wspÛ≥pracowaÊ z systemem zarzπdzania energiπ poprzez komunikacjÍ sieciowπ. Rozwiπzaniem spe≥niajπcym te wymagania jest UPS

Smart Grid a zasilacze UPS
Smart Grid wprowadza nie tylko nowe
koncepcje do sieci elektroenergetycznych,
ale takøe nowe moøliwoúci w odniesieniu
do instalacji z zasilaczami UPS: baterie zasilaczy stanowiπ znaczπce inwestycje, ale
sπ one tylko czÍúciowo wykorzystane.
W zwiπzku z tym bardzo waøne staje siÍ
wykorzystanie w bateriach zjawiska akumulacji energii. Smart Grid oznacza rÛwnieø integracjÍ rÛønych ürÛde≥ energii,
dwukierunkowy przep≥yw, sieÊ wymiany
informacji i zarzπdzanie scentralizowane.
W tym nowym scenariuszu instalacje z zastosowaniem zasilaczy UPS przyjmujπ nowe role, stajπc siÍ wirtualnymi elektrowniami, centrami akumulacji energii, generatorami mocy, a przede wszystkim mogπ
byÊ po≥πczone z odnawialnymi ürÛd≥ami
energii.
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Master HE przystosowany do wspÛ≥pracy z sieciπ Smart Grid, w zakresie mocy 100-800 kVA
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Master HE zosta≥ wyposaøony w takie
funkcje, jak:
ï Power walk in ñ dla zapewnienia progresywnego rozruchu prostownika,
ï Start-up delay ñ aby ponownie uruchomiÊ UPS po przywrÛceniu zasilania sieciowego,
ï system ochrony baterii.
Pozosta≥e cechy urzπdzenia:
ï sprawnoúÊ w trybie online > 95%,
ï zniekszta≥cenie prπdu wejúciowego
THDI ≤ 3%,
ï wspÛ≥czynnik mocy wejúciowej ñ 0,99,
ï izolacja galwaniczna,
ï szeroki zakres czÍstotliwoúci wejúciowej,
ï moøliwoúÊ rozszerzenia czasu podtrzymania,
ï bardzo g≥Íboka tolerancja napiÍcia wejúciowego.

Schemat sieci Smart Grid z uwzglÍdnieniem zasilacza UPS

Master HE marki Riello z oferty Centrum
Elektroniki Stosowanej. Jest to najnowszy
model UPS tego producenta, wprowadzony na rynek w 2014 r., oferowany w zakresie mocy od 100 do 800 kVA. Jako Smart
Grid Ready moøe on zostaÊ uøyty w rozwiπzaniach magazynowania energii, jednoczeúnie zapewniajπc wysoki poziom
efektywnoúci. Jest to moøliwe, poniewaø
Master HE bazujπc na wskazaniach sieci
wybiera najbardziej wydajny tryb pracy.
UPS w ramach aplikacji Smart Grid jest
dedykowany do interfejsÛw z systemami
zarzπdzania energiπ.
Zastosowanie technologii podwÛjnej
konwersji true on-line z wykorzystaniem
IGTB i DSP (Digital Signal Processor) zapewnia maksymalny poziom ochrony oraz

wysokiej jakoúci energiÍ dla kaødego typu
aplikacji. Urzπdzenie Master HE w porÛwnaniu do pozosta≥ych UPS-Ûw na rynku,
wyrÛønia wysoka sprawnoúÊ oraz wysoka
moc czynna. W tym modelu kW = kVA
(pf 1). OprÛcz tego moc znamionowa jest
niezaleøna od temperatury pracy urzπdzenia (przy zakresie temperatur 10-40oC).
Zasilacz ma takøe zerowy wp≥yw na ürÛd≥o zasilania. Przedni panel graficzny
ñ wyúwietlajπcy aktualne statusy, pomiary, alarmy, obrazujπcy w postaci fali napiÍcie i prπd, z moøliwoúciπ odczytu kWh
ñ daje moøliwoúÊ nie tylko úledzenia pracy
UPS-a, ale rÛwnieø pomiarÛw i kalkulacji
PUE (Power Usage Effectiveness ñ efektywne wykorzystanie energii) dla Data
Center.
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Zastosowanie
UPS Master HE zapewnia maksymalne
zabezpieczenie oraz wysokπ jakoúÊ energii. SzczegÛlnie polecany jest do aplikacji
Data Center, telekomunikacji, aplikacji
przemys≥owych oraz zabezpieczajπcych
i obiektÛw o znaczeniu strategicznym.
Opracowano na podstawie
materia≥Ûw firm CES oraz Riello UPS

Centrum Elektroniki Stosowanej
CES Sp. z o.o.
ul. BiskupiÒska 14
30-732 KrakÛw
tel. (12) 398 74 01
e-mail: zasilanie@ces.com.pl
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