
Urzπdzenia do zasilania bezprzer-
wowego UPS (ang. Uninterrupti-
ble Power Supply) majπ na celu

zasilanie odbiornikÛw wymagajπcych sta-
≥ego i Ñpewnegoî ürÛd≥a zasilania. Urzπ-
dzenia te, ze wzglÍdu na zasadÍ dzia≥anie
oraz budowÍ wewnÍtrznπ moøna podzieliÊ
na trzy grupy: off-line, line-interactive oraz
true on-line. 

Zasilacze 
true on-line

Centrum Elektroniki Stosowanej CES
specjalizuje siÍ w dostarczaniu na rynek
UPS-Ûw true on-line. Oferowane zasilacze
to profesjonalne urzπdzenia, gdzie ca≥ko-
wita energia zasilajπca UPS, zanim dotrze
do odbiornika, jest podwÛjnie przetworzo-
na (przez prostownik i falownik), a falow-
nik pracuje w trybie ciπg≥ym, nawet wÛw-
czas, kiedy obecna jest sieÊ zasilajπca. Za-
stosowanie tych rozwiπzaÒ pozwala od-
dzieliÊ od zasilanego odbiornika wszelkie
zak≥Ûcenia obecne w sieci energetyki za-
wodowej ñ pod≥πczone do UPS-a urzπdze-
nie korzysta zawsze z prπdu wytworzone-
go przez falownik. Zasilacze true on-line
gwarantujπ napiÍcie o kszta≥cie idealnej si-
nusoidy, przez co mogπ wspÛ≥pracowaÊ
z urzπdzeniami kaødego typu, co nie jest
moøliwe w przypadku pozosta≥ych dwÛch
typÛw zasilaczy. Ochrona przed nieko-
rzystnymi zjawiskami wystÍpujπcymi
w sieci zawodowej, ciπg≥oúÊ zasilania
(w przypadku zasilaczy off-line oraz line-
-interactive nastÍpuje przerwa w napiÍciu
wyjúciowym przy prze≥πczaniu na pracÍ
bateryjnπ) oraz wspÛ≥praca z agregatami

prπdotwÛrczymi powoduje, øe UPS-y true
on-line sprawdzajπ siÍ w przypadku zasila-
nia awaryjnego waønych aplikacji ñ syste-
mÛw komputerowych, medycznych oraz
przemys≥owych.

WspÛ≥czesne zasilacze bezprzerwowe ty-
pu true on-line posiadajπ coraz nowocze-
úniejszπ konstrukcjÍ, zapewniajπc tym sa-
mym lepsze zabezpieczenie oraz wysokπ ja-
koúÊ energii elektrycznej dla zasilanych od-
biornikÛw. Jednym z urzπdzeÒ tej klasy jest
oferowany przez Centrum Elektroniki Sto-
sowanej zasilacz UPS Master HP, dostÍp-
ny w zakresie mocy od 100 do 600 kVA.

Charakterystyka

W UPS-ie Master HP zastosowano tech-
nologiÍ true on-line ze sterowaniem IGBT
i DSP, co zapewnia maksymalne zabezpie-
czenie pod≥πczonych urzπdzeÒ oraz wyso-
kπ jakoúÊ zasilania. Model ten, z podwÛj-
nπ konwersjπ (zgodnie z IEC EN 62040-3)
oraz uk≥adem transformatora na wyjúciu
inwertera, spe≥nia krytyczne wymagania
wysokiej niezawodnoúci narzucane przez
wspÛ≥czesne odbiorniki. W urzπdzeniu,
w miejsce standardowego prostownika ty-
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Zasilacz awaryjny Master HP
z oferty firmy CES
Maciej Ajchsztet

UPS Master HP to najnowsza seria urzπdzeÒ z rodziny Master firmy CES. Sπ to zasilacze trÛj-
fazowe, w zakresie mocy 100-600 kVA. DziÍki zastosowaniu technologii true on-line ze stero-
waniem IGBT i DSP (Digital Signal Procesor) modele zapewniajπ maksymalne zabezpieczenie
i wysokπ jakoúÊ energii elektrycznej dla szerokiej gamy odbiornikÛw. PodwÛjna konwersja
(klasa VFI SS 111) z uk≥adem transformatora na wyjúciu inwertera spe≥nia krytyczne wymaga-
nia niezawodnoúci narzucane przez wspÛ≥czesne aplikacje.

Rys. 1. Master HP ñ trÛjfazowe zasilacze UPS firmy CES oferowane w zakresie mocy 100-600 kVA



rystorowego zastosowano prostownik IGBT. Waønπ cechπ zasi-
laczy Master HP sπ ich niewielkie rozmiary, przy jednoczeúnie
duøej mocy (250 kVA na 0,85 m2). Wraz z moøliwoúciπ dostÍpu
do wnÍtrza od przodu oraz umiejscowieniem wentylatora na gÛr-
nej p≥aszczyünie powoduje to, øe urzπdzenia sπ ≥atwe w instalacji
nawet w nieduøych pomieszczeniach.

Poziom zak≥ÛceÒ

Zastosowanie prostownika IGBT przyczynia siÍ rÛwnieø do re-
dukcji wp≥ywu zasilacza na ürÛd≥o zasilania, jakim jest sieÊ pu-
bliczna czy agregat prπdotwÛrczy. Master HP charakteryzuje siÍ
niskim wspÛ≥czynnikiem zniekszta≥cenia prπdu wejúciowego
THD poniøej 3% oraz wysokim wspÛ≥czynnikiem mocy wejúcio-
wej cosϕ powyøej 0,99. Dysponuje takøe funkcjπ Power Walk
(progresywne uruchomienie prostownika) oraz opÛünionym uru-
chomieniem prostownika przy pracy rÛwnoleg≥ej kilku UPS-Ûw.
Zasilacz jest wiÍc w tym przypadku takøe wysokiej klasy filtrem,
chroniπcym ürÛd≥o zasilania przed wyøszymi harmonicznymi
i mocπ biernπ generowanπ przez pod≥πczone do niego urzπdze-
nia.

Komunikacja 

Oprogramowanie dostarczone z urzπdzeniem zapewnia pe≥ny
monitoring, zarzπdzanie oraz automatyczny shut down systemu
operacyjnego. Moøliwa jest komunikacja ze wszystkimi systema-
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W sierpniu tego roku zosta≥y zakoÒczone prace zwiπzane z dostarcze-
niem oraz uruchomieniem UPS-Ûw Master HP dla Miasteczka Multime-
dialnego w Nowym Sπczu (rys. 3) ñ oúrodka innowacji w zakresie multi-
mediÛw i systemÛw informacyjnych. W obiekcie uruchomione zosta≥y
dwa UPS-y, kaødy o mocy 300 kVA, po≥πczone ze sobπ w pracy rÛwno-
leg≥ej. Aby zapewniÊ zak≥adany czas podtrzymania, do kaødego UPS-a
zosta≥y do≥πczone dwa stojaki z bateriami zewnÍtrznymi. System zasila-
nia rezerwowego 2 x 300 kVA zosta≥ pod≥πczony poprzez zewnÍtrznπ
szafÍ z bypassem obejúciowym (rys. 4), przez ktÛry odbiorniki bezprzer-
wowo prze≥πczone zostajπ na zasilanie sieciowe w momencie serwisowa-
nia UPS-Ûw. Wed≥ug wstÍpnego za≥oøenia, UPS-y te mia≥y pracowaÊ na
potrzeby serwerowi obiektu, ostatecznie jednak przeznaczone zosta≥y
na potrzeby w≥asne budynku oraz wynajmowanych powierzchni biuro-
wych.

Master HP ñ przyk≥adowa realizacja

Rys. 2. Zasilacze Master HP majπ niewielkie rozmiary przy duøej mocy (250
kVA na 0,85 m2) oraz oferujπ dostÍp do wnÍtrza od przodu. Sπ ≥atwe w in-
stalacji nawet w nieduøych pomieszczeniach
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mi operacyjnymi (2 x RS232). UPS posia-
da slot na opcje: adapter SNMP, z≥πcze
EPO, panel LCD lub LED, panel graficz-
ny.

Ochrona baterii 

Master HP wyposaøono w skuteczny
system zarzπdzania i ochrony baterii, co
wyd≥uøa ich øywotnoúÊ. Jest to realizowa-
ne przez: dwustopniowy system ≥adowania
baterii, kompensacjÍ temperaturowπ
i ochronÍ przed g≥Íbokim roz≥adowaniem,
system blokujπcy ≥adowanie oraz system
testujπcy. UPS jest kompatybilny z bate-
riami wykonanymi w rÛønych technolo-
giach.

Zakres 
zastosowania 

UPS Master HP moøe byÊ wykorzystany
do szerokiego zakresu aplikacji, takich jak:
systemy IT, urzπdzenia medyczne, prze-
mys≥owe czy oúwietlenie awaryjne. Duøy
wybÛr akcesoriÛw zapewnia maksymalne
wykorzystanie mocy zasilacza. Model Ma-
ster HP moøna ≥πczyÊ w pracy rÛwnoleg≥ej
(do oúmiu jednostek w systemie n+1). Za-
stosowanie Hot System Expansion pozwa-
la na dodawanie nowego UPS-a do istnie-
jπcego systemu przy pracujπcych pozosta-
≥ych urzπdzeniach, bez koniecznoúci wy-
≥πczania napiÍcia zasilanych odbiornikÛw.
Dodatkowe wyposaøenie, jak: Dual Bus,
UGS (UPS Group Synchronizer) czy PSJ
(Parallel System Joiner) daje uøytkowni-
kowi moøliwoúÊ swobodnego kszta≥towa-
nia i uøytkowania systemÛw zasilania re-
zerwowego, wed≥ug indywidualnych po-
trzeb i wytycznych.

mgr inø. Maciej Ajchsztet

Autor jest dyrektorem dzia≥u handlowego

Centrum Elektroniki Stosowanej CES
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Rys. 3. System zasilania rezerwowego zrealizowany w oparciu o dwa UPS-y Master HP (2 x 300 kVA
) w Miasteczku Multimedialnym w Nowym Sπczu

Rys. 4. Miasteczko Multimedialne w Nowym Sπczu ñ widok na bypass obejúciowy
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