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MPLUS 10-200 kVA

energy solutions
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UPS modULar
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•	 design modular com sistema de 
inserção/remoção “Hot Swap” 
- módulos substituídos com o 
sistema em funcionamento

•	 Alta	eficiência	resultante	da	
utilização electrónica da mais 
avançada e recente tecnologia

•	 Curva	de	eficiência	plana	com	
um	elevado	nível	de	potência	
que minimiza perdas energéticas 
mesmo com uma carga reduzida.

•	 estrutura modular, com módulos 
de potencia inteligentes, que 
permite	alcançar	a	potência	
desejada utilizando apenas o 
número necessário de módulos.

•	 excelente performance eléctrica 
à entrada e saída com baixíssima 
distorção	harmónica,	o	que	significa	
uma energia de rede limpa sem 
distorções e com perdas reduzidas.

•	 Possibilidade de funcionamento em 
paralelo de vários equipamentos.

a tecnologia do modelo mPLUS 
permite que este seja utilizado em 
locais em que existam limitações 
na capacidade de fornecimento 
de energia eléctrica, ou exista um 
gerador local, ou em situações em 
que a carga existente apresente 
problemas ao nível de harmónicos 
na rede. este equipamento foi 
concebido para que tenha um 
impacto zero no fornecimento de 
energia eléctrica às suas cargas 
independentemente do local e da 
sua instalação.

A MPLUS  10-200kVA é uma 
UPS do tipo modular, online de 
dupla conversão, projectada 
para proteger cargas críticas e 
garantir uma máxima poupança 
energética, podendo ter 
configurações de potência dos 
10kVA até 200kVA, garantindo 
a melhor combinação de 
flexibilidade, fiabilidade e 
funcionalidade a um preço 
competitivo.
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PRIncIPAIS cARActERíStIcAS

MPLUS 10-200 kVA

modULar



ELEVADO níVEL tEcnOLógIcO

MPLUS 10-200 kVA

painel frontal da ups
exibe informações vitais de funcionamento da UPS 
e permite o comando das principais operações.

software de monitorização “user-friendly”

Gestão do equipamento pela ups através 
de placa snmp
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• Rectificador: tecnologia avançada 
com	rectificador	a	IGBT.	Impacto	
zero sobre a rede graças ao sistema 
Pfc (Power factor control): factor 
de	potência	de	entrada	0.99;	Baixa	
distorção na entrada com tHdi 
inferior a 3% com consequente 
optimização da saída da UPS (ideal 
para a utilização com Gerador e 
alimentação por transformador).

• Inversor: tecnologia de última 
geração utilizando uma ponte 
de	potência	a	3	níveis	de	IGBT	
com	alta	frequência	e	modulação	
PWm. elevada performance com 
controlo digital dSP com uma onda 
puramente sinusoidal e estável 
mesmo no caso de cargas não 
balanceadas. elevada densidade 
de	potência	com	PF=0.9	e	saída	ao	
máximo nível mesmo com uma carga 
inferior	a	50%.	Eficiência	superior	
a	96%.

• carregador de Baterias: o 
carregador de baterias presente em 
cada	módulo	de	potência.	A	potência	
do	carregador	de	baterias	é	20%	
da	potência	nominal	do	módulo.	
isto permite que não exista um 
único ponto de ruptura e permite 
a possibilidade de instalar uma 
capacidade elevada de baterias. 
Gestão inteligente das baterias: nível 
unitário e duplo de carregamento 
de baterias, compensação de 
temperatura e controlo de tensão 
limite de descarga das baterias. teste 
automático e manual das baterias 
de forma a prevenir falhas. Sistema 
optimizado para permitir utilizar 
vários tipos de baterias, tais como 
VrLa, aGm ou nicd.

Módulos de potência de 10kVA, com 
rectificador, inversor, carregador de 
baterias e duplo controlo DSP para 
elevada eficiência.

• Bypass Estático: o bypass estático 
centralizado é dimensionado para 
a	potência	nominal	do	sistema.	
com gaveta “Hot Swap” garantindo 
um tempo muito reduzido de 
manutenção. os Scr internos 
instalados na linha auxiliar são de 
elevada qualidade e tecnologia.

• Display touch screen:  Painel de 
grande dimensão, muito completo 
e user-friendly. de fácil utilização 
e com informações importantes 
disponibilizadas sobre o estado 
de funcionamento e controlo do 
sistema. Visualização da forma de 
onda da linha de bypass e da tensão 
de saída para uma fácil e imediata 
análise. com protecção por password 
é	possível	definir	parâmetros	
de	configuração	do	sistema	
directamente através do display.  

• comunicação e gestão:  Plataforma 
de comunicação avançada para 
todos os sistemas operativos e 
diferentes meios de comunicação. o 
Software de monitorização “user-
friendly”, apresenta informação em 
tempo	real	de	forma	gráfica,	dos	
dados mais importantes. Permite 
o encerramento de equipamentos 
com	sistemas	operativos	Windows;	
mac oS X, Linux, novell, Unix, etc. 
a Placa de rede SnmP permite 
à UPS a gestão através da Lan 
utilizando os principais protocolos 
de comunicação - tcP/iP, http e 
interface de rede.
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modelo mPLUS

Potência	(kVA) 10 20 30 40 50 60 70 80 100 120 140 150 160 170 180 200

entrada

tensão nominal 380V-400V-415Vac			Trifásico	com	neutro	acessível

Gama de tensão 	-40%	~	+25%

Frequência	Nominal 50	/	60Hz

Gama	de	Frequência	 40÷70Hz

Factor	de	Potência	 >0.99

Bypass

Gama de tensão 380V-400V-415Vac	trifásico	com	neutro	acessível

número de fases 3	fases	+	N

Gama de tensão 	-20%	~	+15%

Frequência	Nominal 50Hz/60Hz

capacidade em sobrecarga ≤125%	durante	longo	período	de	tempo;	>125%	a	≤130%	durante	60min;	
>130%	a	≤150%	durante	6min;	>1000%	durante	100ms

Saída

tensão nominal 380V-400V-415Vac	(configurável)

Precisão de tensão 1%	(carga	balanceada);		1.5%	(carga	não	balanceada)	

Factor	de	Potência 0.9

factor de crista 3:1

capacidade por módulo 10kVA	ou	20kVA

Nº	máximo	de	módulos	por	rack 10

distorção Harmónica total THD<1.5%	(carga	linear);		THD<5%	(carga	não	linear)

Tolerância	de	Fase 120°	±	0.5°	(carga	balanceada	ou	não	balanceada)

capacidade em sobrecarga 110%	transfere	para	bypass	após	60min;	125%		transfere	para	bypass	após	10min
150%	transfere	para	bypass	após	1min;	>150%	transfere	para	bypass	após	200ms

Baterias

tensão ±240V

carregador 10kVA:	3.1A			|			20kVA:	6.2A

Precisão tensão carregador 1%

Sistema

Eficiência Modo	Normal:	96%			|			Modo	ECO:	99%

Eficiência	em	modo	Baterias 95%

display LCD	+	LED,	Touch	Screen	e	teclado

interface (Portas de comunicação) rS232, rS485, contactos secos, carta SnmP, ePo, interface Gerador

Ligações de cabos Ligação de cabos pela parte superior ou pela parte inferior do armário

temperatura 0	-	40°	C

Humidade 0-95%	(sem	condensação)

nível de ruído 	≤55dB

nível de protecção IP20

Peso PM	10kVA:	21kg		|		PM	20kVA:	22kg		|	Armario:	182kg

dimensões do armário 600	x	900	x	2000mm

normas

Directivas	Europeias	L	V	2006/95/CE	Low	voltage	directive	
EMC	2004/108/EC	Electromagnetic	compatibility	directive

Standards:	Segurança	IEC	EN	62040-1;	EMC	IEC	EN	62040-2	C2	
Classificação	de	acordo	com	IEC	62040-3	(Voltage	Frequency	Independent)	VFI-SS-111

Especificações

MPLUS 10-200 kVA


