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Učinkovita zaščita podatkovnih centrov
..Če hoče biti podjetje uspešno, mora nuditi vrhunske in vedno dosegljive storitve uporabnikom, saj jih sicer hitro prehiti konkurenca. Pri
tem imajo ključno vlogo podatkovni centri, zaradi česar si nobeno podjetje ne more privoščiti, da bi jim zmanjkalo elektrike..

Podatkovni centri za nemoteno delovanje po
trebujejo stalno in zanesljivo dobavo električne
energije, kar pa ni vedno mogoče predvsem za
radi naravnih pojavov, kot so sneg, dež, poplave,
zemeljski plazovi in podobno, ali pa zaradi okvar
na električnem omrežju. Ti pojavi lahko povzro
čijo prekinitev napajanja z električno energijo
večjih ali manjših razsežnosti, to pa za podjetje
lahko pomeni veliko finančno škodo ali pa celo
konec poslovanja. Zaradi tega je treba podat
kovne centre zavarovati z napravami za nemo
teno napajanje z električno energijo.

Sistemi za nemoteno napajanje z
električno energijo

Ključni namen naprav za nemoteno napajanje (an
gleško UPS ali Uninterruptible Power Supply) je za
ščita podatkovnih strežnikov in ostalih kritičnih po
rabnikov tako pred izpadi električne energije kot
pred raznovrstnimi električnimi motnjami, ki lahko
ogrozijo njihovo delovanje. Med slednjimi velja iz
postaviti predvsem nihanje električne napetosti in
frekvence napajanja, prenapetosti, podnapetosti,
šume in druge nepravilnosti v električnem omrež
ju, ki so zaradi velikega števila odjemalcev vse prej
kot redkost. Sistemi za nemoteno napajanje z elek
trično energijo pa poskrbijo za napetostno in fre
kvenčno stabilno napajanje priključenih poprab
nikov, kar posledično pripomore tudi k njihovi dalj
ši življenjski dobi. V primeru popolnega izpada ele
ktričnega omrežja UPS brez kakršnekoli prekinitve
še naprej oskrbuje porabnike z energijo iz akumu
latorjev do njihove izpraznitve.

Katerim sistemom za nemoteno napajanje
z električno energijo lahko zaupamo?
www.racunalniske-novice.com

Ker vsi sistemi za nemoteno napajanje z električ
no energijo niso enaki, morate poskrbeti, da za
podatkovne centre uporabljate zgolj kakovo
stne sisteme. V nasprotnem primeru vam ti ne
bodo nudili ustrezne zaščite, v primeru izpada
električne energije pa bodo vaši strežniki lahko
celo prenehali delovati. Zaradi tega se morate
prepričati, da so ti sistemi kakovostni in da se
lahko nanje zanesete v vseh okoliščinah, tudi ob
popolnem izpadu električnega omrežja.

Pripravljeni na nove tehnologije shranjevanja energije:
• prilagodljiv napajalnik visoke kapacitete;
• pripravljen na litij-ionske akumulatorje;
• pripravljen na litij-ionske kondenzatorje.

Socomecova družina naprav
MASTERYS Green Power

Pripravljen na spremembe okoljske zakonodaje
• okolju prijazen;
• združljiv z zahtevami RoHS;
• izolacija kablov brez halogena.

S sistemi za nemoteno napajanje z električno
energijo podjetja Socomec zagotovo ne morete
zgrešiti, saj gre za sisteme, ki so danes vgrajeni v
številnih podatkovnih centrih velikih in pomemb
nih podjetij po vsem svetu in so se vedno izkazali
za zelo zanesljive. To še posebej drži za njihove naj
novejše sisteme družine MASTERYS GP4, ki so na
voljo z močmi od 60 kVA pa vse do 160 kVA.
Sistemi Socomec MASTERYS so na trgu prisotni
že vse od leta 2004, po svetu pa jih je trenutno v
uporabi več kot 90 tisoč. Ti so med vodilnimi
podjetji prepoznani predvsem po visoki učinko
vitosti in visoki zanesljivosti, zato ne preseneča,
da so prejeli že številne nagrade na področju za
upanja in certifikacije s strani najzahtevnejših
uporabnikov. Poleg tega so ti sistemi doslej pri
varčevali za več kot 700 milijonov kilovatnih ur
električne energije ter zmanjšali izpust ogljikove
ga dioksida za več kot 455 tisoč ton. Poglejmo si
nekaj ključnih lastnosti sistemov Socomec MA
STERYS GP4.
Izboljšana učinkovitost:
• 96,5-odstotna učinkovitost v on-line načinu
delovanja;
• 99-odstotna učinkovitost v načinu »always on«;
• polna učinkovitost brez degradacije do tem
perature 40 stopinj Celzija;
• hitra povrnitev naložbe.
Fleksibilna in hitra namestitev, manjši stroški:
• povečana gostota moči do 36 odstotkov;
• distribuirani ali deljeni akumulatorji;
• odlična integracija z generatorji električne
energije.

Optimizirana vzdrževalna dela:
• petkrat nižji povprečni čas za popravila;
• popoln prednji dostop za vzdrževanje;
• oddaljena diagnostika in storitve nadzora.

Privzeta digitalna rešitev
• inteligentna večprocesorska arhitektura, priprav
ljen za integracijo z drugimi pametnimi napra
vami (IoT ready) in oddaljene storitve v oblaku;
• aplikacija eWire za hitro namestitev korak za
korakom.

Kam po več informacij in nasvetov?
Več informacij in nasvetov o vodilnih sistemih za
nemoteno napajanje z električno energijo So
comec MASTERYS lahko dobite pri podjetju SO
COMEC SICON d. o. o, kjer vam bodo znali tudi
pomagati pri izboru pravega sistema za potre
be vašega podjetja. 
(P. R.)

Tel.+386 1 5807 860
info.si@socomec.com
Prodaja
Tel.+386 1 5807 870
sales.ups.si@socomec.com
Servis
Tel: +386 1 5807 880
service.ups.si@socomec.com
www.socomec.si
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