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Proste i niezawodne rozwiązanie na problemy z jakością zasilania

Banki, centra danych, firmy telekomunikacyjne, 
lotniska,  procesy produkcyjne,  duże projekty 
badawcze. W rzeczywistości wszystkie instalacje, 
w których wymagana jest ciągła praca, wymagają 
filtrowanego, ciągłego i zrównoważonego rozwiązania 
w zakresie zasilania.

HITEC Power Protection, dzięki dynamicznemu 
zasilaczowi PowerKEM  (UPS), może zagwarantować 
wysokiej jakości energię. HITEC posiada ponad 60-
letnie doświadczenie w produkcji dynamicznych 

zasilaczy UPS. PowerKEM zapewnia wysoki poziom 
niezawodności i wydajności, gwarantując całkowitą 
ochronę istotnych obciążeń elektrycznych i niski koszt 
posiadania przez cały okres eksploatacji obiektu.

Zespół doświadczonych inżynierów i techników będzie 
z Tobą współpracować, w celu zidentyfikowania Twoich 
potrzeb,  opracowania  optymalnego projektu 
i wdrożenia systemu dla Twojej aplikacji.



Prostota. Niezawodność. 
Niski koszt posiadania.

Techniczne przewagi PowerKEM:

PowerKEM z generatorem prądotwórczym dla ciąglej ochrony zasilania (dynamiczny UPS)Moduł pojedynczy   

PowerKEM

Standardowy generator synchroniczny (bez specjalnych 
uzwojeń), proste stalowe koło zamachowe i wał obracający się 
z niską prędkością obrotową, zapewniającą wydłużoną 
żywotność łożyska przy niskich wymaganiach konserwacyjnych.

PowerKEM bazuje na prostych, wydajnych i konwencjonalnych 
komponentach elektrycznych i mechanicznych. Prostota ta 
prowadzi do bardzo wysokiej niezawodności i niskich kosztów 
serwisu, które dodane do energii zaoszczędzonej przez niskie 
straty UPS i braku konieczności klimatyzacji, dają bardzo niski 
całkowity koszt posiadania.

System  składa  się  ze  standardowego   generatora 
synchronicznego bez specjalnych uzwojeń i prostego stalowego 
koła zamachowego. Wał obracający się z niską prędkością 
obrotową wydłuża żywotność łożyska i ogranicza konserwację. 
PowerKEM jest bardzo wytrzymały, ponieważ krytyczne funkcje 
nie są wykonywane za pomocą delikatnych elementów, takich jak 
układy energoelektroniczne, kondensatory mocy, akumulatory 
elektrochemiczne,   aktywne  łożyska   magnetyczne, 
elektromechaniczne lub mechaniczne sprzęgła cierne.

Podczas normalnej pracy PowerKEM chroni obciążenie 
elektryczne przed problemami z jakością energii, eliminując 
harmoniczne,  migotanie,  skoki  i  zapady  napięcia.  To 
kondycjonowanie energii zapobiega zużyciu infrastruktury - 
w tym uszkodzeniom silników i pomp oraz zmniejsza przestoje 
konserwacyjne niezbędne do naprawy lub wymiany takich 
urządzeń. Problemy te mogą stanowić ponad 95% wszystkich 
problemów z zasilaniem, z jakimi mierzą się Twoje odbiorniki 
każdego roku.

Podczas awarii sieci PowerKEM chroni obciążenie i utrzymuje 
napięcie i częstotliwość w określonych granicach, dostarczając 
energię do prądnicy z zasobnika energii bez potrzeby konwersji 
energii elektrycznej.

Nawet jeśli zdarzenia całkowitego zaniku zasilania są mniej 
liczne, w przypadku organizacji, w których zawsze wymagana jest 
energia elektryczna, przerwa w jej dostawie może doprowadzić 
do przestoju produkcji (wymagany także czas ponownego 
uruchomienia),  marnotrawstwa części przetwarzanych 
materiałów, a utrwalona reputacja może zostać nadszarpnięta.

W przypadku przedłużającej się awarii sieci, obciążenie jest 
automatycznie przełączane do wybranego rezerwowego źródła 
energii. Zwykle jest to agregat prądotwórczy. Po powrocie 
stabilnego zasilania sieciowego PowerKEM z powrotem 
bezpiecznie przełączy obciążenie do trybu pracy normalnej.

Systemy zasilania bezprzerwowego (UPS) występują tradycyjnie 
w aplikacjach kontroli ruchu lotniczego, centrach danych, dużych 
organizacjach finansowych a także u dostawców usług 
telekomunikacyjnych. Dziś, gdy produkcja staje się coraz bardziej 
wyrafinowana, a zwłaszcza tam, gdzie sieć zasilająca nie zawsze 
jest "czysta" i niezawodna, systemy UPS wykorzystywane są 
w produkcji żywności i napojów, przemyśle wydobywczym 
i chemicznym oraz przy obróbce metali. Inne usługi, takie jak 
szpitale, transmisje telewizyjne, duże obiekty handlowe i duże 
stadiony, również wymagają stałego dostępu do nieprzerwanego 
zasilania do prawidłowej pracy. PowerKEM jest niezawodnym 
i wydajnym systemem ochrony zasilania, wykorzystywanym 
w tych i wielu innych aplikacjach na całym świecie.

Pojedynczy moduł jest podstawowym elementem konstrukcyjnym dla dużych systemów skalowalnych. Jednak pojedyncze moduły są 
czasami stosowane tam, gdzie regulacja napięcia i ochrona przed krótkimi zakłóceniami ("stanami przejściowymi") są głównymi 
problemami i gdzie dopuszczalny jest niższy poziom elastyczności. W konfiguracjach "N+0" moc RUPS odpowiada mocy wymaganej przez 
obciążenie NB ("No-Break"), gwarantując dostępność na poziomie 99,95%. Takie rozwiązania "N+0" są bardzo wydajne, mają niższy koszt 
inwestycyjny i są dostosowane do pracy w aplikacjach, w których należy unikać zaników zasilania.
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Właściwości

Doskonałe kondycjonowanie napięcia

Całkowita ochrona zasilania

Solidna technologia

Wysoka sprawność energetyczna

Duża moc zwarciowa

Modułowa i elastyczna praca równoległa
“Plug & Run”

Łatwa komunikacja

Niskie wymagania konserwacyjne

Korzyści

– Chroni urządzenia przed wahaniami napięcia sieci, spadkami napięcia i mikrozanikami

– Naturalnie kompensuje współczynnik mocy bez potrzeby stosowania układów PFC

– Filtruje zakłócenia harmoniczne od obciążenia oraz z sieci

– Eliminuje migotania

– Zrównoważone ciągłe zasilanie

– Tryb "Ride-through" pokrywa 90% awarii sieci bez uruchamiania agregatu

– Elastyczne rozwiązanie UPS po podłączeniu do standardowego agregatu prądotwórczego

– Konwencjonalna maszyna elektryczna / mechaniczna

–  Wysoka niezawodność

–  Niskie koszty konserwacji

– Oszczędność energii

– Bezkonkurencyjnie niski całkowity koszt posiadania (TCO)

– Technologia przyjazna środowisku

– Duża zdolność wyzwalania zabezpieczeń zapewniająca selektywność

– Zasilanie odbiorników o dużych prądach szczytowych (silników i obciążeń mechanicznych)

– Zasilanie odbiorników o wysokim współczynniku szczytu (obciążenia nieliniowe)

– Elastyczność od pierwszego dnia

– Skalowalność dla przyszłej rozbudowy

– Wysoka odporność dzięki pełnej redundancji bez pojedynczego punktu awarii

– Rozwiązanie idealne dla aplikacji Tier III / Tier IV (Uptime Institute)

–  Przyjazny użytkownikowi cyfrowy wyświetlacz (HMI)

– Podstawowa komunikacja poprzez styki

– Wydajne możliwości komunikacyjne:

      SCADA / BMS poprzez MODBUS RTU/TCP

     Dostęp poprzez Internet

     Nadzór poprzez PC

     Zdalne monitorowanie, alarmowanie i funkcje przywoławcze

– Proste czynności serwisowe

– Serwis bez wpływu na obciążenie: nie ma potrzeby zatrzymywania UPS

– Automatyczny system smarowania dla maksymalnej niezawodności i najniższego

Konfiguracja równoległa

całkowitego kosztu posiadania 

Zastosowanie systemów redundantnych (N + 1) w pracy 
równoległej zapewnia dodatkową elastyczność w systemie 
ochrony zasilania. Oznacza to, że nawet jeśli w tym samym czasie 
dochodzi do wielu incydentów, sieć nie działa, a agregat 
wysokoprężny jest w trakcie konserwacji, "moduł nadmiarowy" 
może automatycznie zabezpieczyć obciążenie i zapewnić 
nieprzerwaną pracę.

Podejście to zwiększa gwarantowaną dostępność energii do 
poziomu bliskiego 99,999% (5 dziewiątek), co jest uważane za 
"świętego grala" dostępności. Taki system jest niezbędny tylko 
wtedy, gdy obciążenie nie może być nigdy niechronione - centra 
danych, banki i systemy telekomunikacyjne z umowami 
serwisowymi wysokiego poziomu utrzymania.
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Zielona technologia
Zakres PowerKEM
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Napięcie średnie

Rozpoznawalność zalety systemów pracujących na napięciu 
średnim  (SN)  w  obiektach  o  wysokich  wymaganiach 
energetycznych rośnie. Korzyści obejmują: łatwość dystrybucji 
mocy, niższy całkowity koszt posiadania, wyższe bezpieczeństwo, 
żadszą konserwację /  większą niezawodność,  większą 
elastyczność w obecnej i przyszłej infrastrukturze zasilania oraz 
ulepszone proekologiczne podejście z mniejszym zużyciem 
energii.

Zastosowanie  rozwiązań  o  napięciu  średnim  może 
zminimalizować okablowanie, redukując nakłady inwestycyjne i 
wpływ obiektu na środowisko. Niezależnie od tego, czy 
korzystasz z niskiego napięcia czy średniego, nasze uproszczone 
podejście minimalizuje zużytą energię i maksymalizuje 
wydajność operacyjną.

HITEC Power Protection może dostarczyć dynamiczne systemy 
UPS, które pracują na napięciu średnim (SN), dostarczając wysokiej 
jakości, ciągłe zasilanie SN Twoim odbiornikom.

HITEC Power Protection oferuje wiele konfiguracji i opcji, w tym 
rozwiązania systemowe "pod klucz", instalacje średniego napięcia, 
zabudowy kontenerowe i usługi wynajmu UPS.

Nasz  wysoce  wydajny  UPS  wspiera  Twoje  cele, aby 
zminimalizować wpływ na środowisko i łagodzić skutki 
rosnących kosztów energii w przyszłości. Konstrukcja naszego 
PowerKEM (stal i miedź) zapewnia, że  ponad 99,97% jego 
elementów można poddać recyklingowi.

Brak baterii - nie ma potrzeby kosztownego cyklu ich wymiany 

oraz kosztownego usuwania materiałów niebezpiecznych

Brak wymogu klimatyzacji - klimatyzacja dla pomieszczeń 

baterii stanowi znaczny koszt i ma wpływ na środowisko

Dynamic Autonomy Control (DAC): Automatyczne 

dostosowanie prędkości dla optymalnej sprawności przy 

częściowym obciążeniu z PEŁNĄ ochroną odbiorników 

krytycznych.

91% wszystkich przerw w zasilaniu trwa mniej niż 1 sekundę 

(europejskie lokalizacje miejskie). PowerKEM chroni 

obciążenie bez uruchamiania generatora*.

*Jest to konfigurowalne, aby zmaksymalizować moc wyjściową PowerKEM lub 

skompensować krótkie przerwy.



Dostawca kompletnych rozwiązań

hitec-ups.com

Promujemy długoterminowe partnerstwo, zapewniając jakość i niezawodność w całym 
cyklu eksploatacji urządzenia. Nasze niestandardowe rozwiązania serwisowe obejmują 
zaawansowaną platformę zdalnego monitorowania, raportowanie, kontrolę, konserwację, 
szkolenia i konsultacje serwisowe. Nasz dział pomocy technicznej dostarcza wysokiej 
jakości wsparcie na czas dla wszystkich naszych klientów na całym świecie, 24 godziny na 
dobę, 365 dni w roku. Zapewniamy partnerstwo, które pasuje do Twoich potrzeb i zapewnia 
„Moc pod Twoją kontrolą”.

inventpower.com

INVENTPOWER SP.  Z O.O.
Ul. Sokołowska 57
05-806 Sokołów
Tel. +48 22 350 7101
Fax +48 22 350 7102
Email: biuro@inventpower.com
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