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Specifikation på Socomec Green Power UPS. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UPS Socomec Green Power är en dubbelkonverterande online UPS och spännings/frekvensoberoende enligt klass 
VFI-SS-111 vilket innebär att lasten är kontinuerligt skyddad och UPS:en levererar en helt ren och avbrottsfri spänning 
på utgången.  
 
Green Power är en ny serie UPS:er framtagna för att erbjuda effektivare, och där igenom energisnålare och mer 
miljövänliga, UPS lösningar.  
 
Grön UPS kraft med 3 nivås teknik som ger en högre verkningsgrad  
Green Power har marknadens i särklass bästa verkningsgrad på upp till 96 % (certifierad av TÜV SÜD) i äkta 
dubbelkonverterande online drift. Detta beror på den nya 3 nivås tekniken i IGBT som gör att man nu kan komma upp i 
en verkningsgrad på 96% i onlinedrift. Vilket även innebär en mycket lägre energiförbrukning och värmeåtergivning än 
traditionella UPS:er. Synergieffekterna blir dessutom märkbara då mindre kylaggregat kan användas i driftrummen som 
i sin tur också drar mindre energi.  UPS:erna har dessutom utvecklats och designats att nå den bästa verkningsgraden 
redan vid 50 % last. De är således som mest effektiva där det verkligen behövs dvs. mellan halv och full last.  Den höga 
verkningsgraden innebär att koldioxidutsläppet minskas med upp till 24500 kg per år i jämförelse med traditionell UPS 
med 93 % verkningsgrad.  
 
Mer aktiv effekt för dagens utrustning  
Effektfaktorn på utgången har höjts till 1 vilket ger ca 12 % mer aktiv effekt (kW) per kVA. Detta för att klara av den nya 
generationens krävande utrustningar med hög kapacitet effektfaktor utan nedgradering.  
Upp till 8 st. enheter kan parallellkopplas vilket ger maximalt 4000kVA. 160 & 200kVA UPS:erna kan dessutom arbeta 
med gemensamma batterier vilket avsevärt höjer driftssäkerheten i anläggningen.  
Vid bypassdrift har Green Power extremt hög kortslutningskapacitet med upp till 52 gånger märkströmmen. Även vid 
batteridrift har Green Power väldigt hög kapacitet och kan leverera upp till 3,4gånger märkströmmen.  
 
Kompakt design och låg strömdistorsion  
I och med IGBT tekniken så behövs inga extra filter för att strömdistorsionen på ingången skall reduceras till ett 
minimum dvs. <3 % (THDi). Detta innebär att storleken är kompakt och vikten är låg.  
 
Förlängd livslängd på batterierna  
Green Power är utrustad med den innovativa och intelligenta batteriladdningen EBS (Expert Battery System) för att 
optimera livslängden på batterierna (periodisk laddning vid omgivningstemperatur över ca 25°C).  
Varje aggregat har i och med detta full kontroll och övervakning av batterierna som standard för att interagera, 
informera och rätta till eventuella fel. Skulle inte batterierna hålla rätt kapacitet slår UPSen larm efter test. Denna hjälper 
till med att förvarna innan ett totalt batterihaveri förorsakar driftstopp eller skada på anläggningar. 
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63.NC1: UPS-anläggning Masterys Green Power 2.0 10kVA. 
 
63.NC1:1 UPS-anläggningen skall vara utförd enligt följande. 
  

Dubbelkonverterande online enligt SS-EN 62040-3 (VFI-SS-111) 
UPSer skall innehålla IGBT likriktare med låg strömdistorsion på ingången. 
Växelriktare med level 3 på IGBT för att få högre verkningsgrad (96%). 
Elektrisk omkopplare (statisk switch) samt manuell bypass för serviceändamål. 
 
Redovisning av uppgifter. 
 
Alla efterfrågade värden ska där ej annat anges avse normaldrift i online mode och 
specificerad lasttyp. Värden angivna vid så kallad ekonomiläge med bypass omkopplare 
tillslagen eller liknande är inte giltiga. Förutom den direkta investeringskostnaden ska 
anbudsgivare vara beredd, att redovisa totalkostnad över tiden med drift och 
underhållskostnad.  
 
UPS:ens verkningsgrad ska vara verifierad av externt opartiskt organ typ TÜV, Norsk Veritas 
etc. 

 
Certifiering. 
Tillverkaren av UPS system ska vara certifierad enligt ISO 9001, ISO 14000. 
 
Normer. 
Prestanda och Topologi SS-EN 62040-3 (VFI-SS-111) 
Säkerhet (TÜV certifikat) SS-EN 62040-1-2 / SS-EN 60950-1 
EMC SS-EN 62040-2 
Produktcertifiering CE 
 
Huvuddata. 
Likriktaren ska vara av den typ som genererar max 3% i THDi harmoniska övertoner mot det 
matande nätet. 

Växelriktaren skall vara utrustad med typ 3 level IGBT. 

UPS skall vara utav modell transformer-less. 

Batteriladdningen skall vara temperaturkontrollerad och vid omgivningstemperatur över 25°C 
övergå till periodisk laddning för att förlänga batteri livslängden (EBS teknologi). 

UPS skall vara utrustad med inkopplad temperatursensor som placeras vid de externa 
batterierna så att korrekt batteriladdning kan genomföras även om de inte är placerade i 
samma rum. 

Automatiskt och programmerbart batteritest skall utföras av UPS och larm av ges vid 
avvikelser. 

UPS skall ha LAN utgång (RJ45) samt RS232/485 för övervakning i nätverk. 
 
UPS ska vara utrustad med relälarm med utgångar för generellt larm, batteridrift, låg 
batterinivå, UPS i bypassdrift, samt ingångar för ESD (nödstopp), generatordrift och externt 
larm. 

UPS skall kunna kompletteras (även i efterhand) med fler relälarm samt med mjukvara för 
övervakning och nedstängning av servrar. 

UPS skall ha ingång för positionskontakt för automatisk övergång till intern bypassdrift samt 
förregling av växelriktaren vid hantering av den externa manuella bypassbrytaren. 
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Teknisk data för UPS. 
 

Fabrikat/Modell Socomec Masterys Green Power 2.0 
 (Coromatic AB) 
Märkeffekt: 10kVA/10KW 
Effektfaktor på utgången: 1 
 
Ingångsdata 
Märkspänning: 3x400V+N 
Spänningsvariation: -15% - +20% (-40% vid en last av 50%). 
Frekvens: 50-60 Hz  
Frekvensvariation:  ±10% (45 – 65 Hz) 
Effektfaktor: PF 0,99 
Strömdistorsion (THDi) <2,5% 
 
Utgångsdata 
Märkspänning: 3x400V (valbar 380/400/415V). 
Spänningsvariation: ±1% vid linjär last 
Frekvens: 50-60 Hz 
Frekvensvariation: ±0,01% vid batteridrift. 
Crestfaktor: 3:1 
Spänningsdistorsion: 1% vid linjär last. 
Överlast: 125% i 10 min, 150% i 1 min. 
Effektfaktor: 1  
Verkningsgrad: >95% i onlinedrift vid en last av 50%. 
Kortslutningsström: 2,7 x In 40ms i batteridrift. 
 
Övrigt 
Ljudnivå: 50 dB 
IP-klass: IP20  
Drifttemperatur: 0 – 40° 
Max parallell kopplade UPSer 8 st. 

 
Övervakningssystem 

 
Övervakningssystemet ska vara utfört med alfanumerisk display i fronten på UPSen.  
Som i klar text visar driftvärden och larm. Larmutgångar i form av potentialfria kontakter ska 
finnas.  
Larm och drifthändelser ska loggas i systemets händelselogg med larm och händelsetyp samt 
datum och tid.  
Händelselistan ska rymma minst 250 händelser. Akustisk och optisk larmindikering ska finnas. 
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63.NC1: UPS-anläggning Masterys Green Power 2.0 15kVA. 
 
63.NC1:1 UPS-anläggningen skall vara utförd enligt följande. 
  

Dubbelkonverterande online enligt SS-EN 62040-3 (VFI-SS-111) 
UPSer skall innehålla IGBT likriktare med låg strömdistorsion på ingången. 
Växelriktare med level 3 på IGBT för att få högre verkningsgrad (96%). 
Elektrisk omkopplare (statisk switch) samt manuell bypass för serviceändamål. 
 
Redovisning av uppgifter. 
Alla efterfrågade värden ska där ej annat anges avse normaldrift i online mode och 
specificerad lasttyp. Värden angivna vid så kallad ekonomiläge med bypass omkopplare 
tillslagen eller liknande är inte giltiga. Förutom den direkta investeringskostnaden ska 
anbudsgivare vara beredd att redovisa totalkostnad över tiden med drift och 
underhållskostnad.  
 
UPS:ens verkningsgrad ska vara verifierad av externt opartiskt organ typ TÜV, Norsk Veritas 
etc. 

  
Certifiering. 
Tillverkaren av UPS system ska vara certifierad enligt ISO 9001, ISO 14000. 

 
Normer. 
Prestanda och Topologi SS-EN 62040-3 (VFI-SS-111) 
Säkerhet (TÜV certifikat) SS-EN 62040-1-2 / SS-EN 60950-1 
EMC SS-EN 62040-2 
Produktcertifiering CE 
 
Huvuddata. 
 
Likriktaren ska vara av den typ som genererar max 3% i THDi harmoniska övertoner mot det 
matande nätet. 

Växelriktaren skall vara utrustad med typ 3 level IGBT. 

UPS skall vara utav modell transformer-less. 

Batteriladdningen skall vara temperaturkontrollerad och vid omgivningstemperatur över 25°C 
övergå till periodisk laddning för att förlänga batteri livslängden (EBS teknologi). 

UPS skall vara utrustad med inkopplad temperatursensor som placeras vid de externa 
batterierna så att korrekt batteriladdning kan genomföras även om de inte är placerade i 
samma rum. 

Automatiskt och programmerbart batteritest skall utföras av UPS och larm av ges vid 
avvikelser. 

UPS skall ha LAN utgång (RJ45) samt RS232/485 för övervakning i nätverk. 

UPS ska vara utrustad med relälarm med utgångar för generellt larm, batteridrift, låg 
batterinivå, UPS i bypassdrift, samt ingångar för ESD (nödstopp), generatordrift och externt 
larm. 

UPS skall kunna kompletteras (även i efterhand) med fler relälarm samt med mjukvara för 
övervakning och nedstängning av servrar. 

UPS skall ha ingång för positionskontakt för automatisk övergång till intern bypassdrift samt 
förregling av växelriktaren vid hantering av den externa manuella bypassbrytaren. 
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Teknisk data för UPS. 
 
Fabrikat/Modell Socomec Masterys Green Power 2.0 
 (Coromatic AB) 
Märkeffekt 15kVA/15KW 
Effektfaktor på utgången: 1 
 
Ingångsdata 
Märkspänning: 3x400V+N 
Spänningsvariation: -15% - +20% (-40% vid en last av 50%). 
Frekvens: 50-60 Hz  
Frekvensvariation:  ±10% (45 – 65 Hz) 
Effektfaktor: PF 0,99 
Strömdistorsion (THDi) <2,5% 
 
Utgångsdata 
Märkspänning: 3x400V (valbar 380/400/415V). 
Spänningsvariation: ±1% vid linjär last 
Frekvens: 50-60 Hz 
Frekvensvariation: ±0,01% vid batteridrift. 
Crestfaktor: 3:1 
Spänningsdistorsion: 1% vid linjär last. 
Överlast: 125% i 10 min, 150% i 1 min. 
Effektfaktor: 1  
Verkningsgrad: >95% i onlinedrift vid en last av 50%. 
Kortslutningsström: 2,7 x In 40ms i batteridrift. 
 
Övrigt 
Ljudnivå: 50 dB 
IP-klass: IP20  
Drifttemperatur: 0 – 40° 
Max parallell kopplade UPSer 8 st. 
 
Övervakningssystem 
 
Övervakningssystemet ska vara utfört med alfanumerisk display i fronten på UPSen.  
Som i klar text visar driftvärden och larm. Larmutgångar i form av potentialfria kontakter ska 
finnas. 
Larm och drifthändelser ska loggas i systemets händelselogg med larm och händelsetyp samt 
datum och tid.  
Händelselistan ska rymma minst 250 händelser. Akustisk och optisk larmindikering ska finnas. 
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63.NC1: UPS-anläggning Masterys Green Power 2.0 20kVA. 
 
63.NC1:1 UPS-anläggningen skall vara utförd enligt följande. 
  

Dubbelkonverterande online enligt SS-EN 62040-3 (VFI-SS-111) 
UPSer skall innehålla IGBT likriktare med låg strömdistorsion på ingången. 
Växelriktare med level 3 på IGBT för att få högre verkningsgrad (96%). 
Elektrisk omkopplare (statisk switch) samt manuell bypass för serviceändamål. 
 
Redovisning av uppgifter. 
Alla efterfrågade värden ska där ej annat anges avse normaldrift i online mode och 
specificerad lasttyp. Värden angivna vid så kallad ekonomiläge med bypass omkopplare 
tillslagen eller liknande är inte giltiga. Förutom den direkta investeringskostnaden ska 
anbudsgivare vara beredd att  redovisa totalkostnad över tiden med drift och 
underhållskostnad.  
 
UPS:ens verkningsgrad ska vara verifierad av externt opartiskt organ typ TÜV, Norsk Veritas 
etc. 
  
Certifiering. 
Tillverkaren av UPS system ska vara certifierad enligt ISO 9001, ISO 14000. 
 
Normer. 
Prestanda och Topologi SS-EN 62040-3 (VFI-SS-111) 
Säkerhet (TÜV certifikat) SS-EN 62040-1-2 / SS-EN 60950-1 
EMC SS-EN 62040-2 
Produktcertifiering CE 
 
Huvuddata. 
 
Likriktaren ska vara av den typ som genererar max 3% i THDi harmoniska övertoner mot det 
matande nätet. 

Växelriktaren skall vara utrustad med typ 3 level IGBT. 

UPS skall vara utav modell transformer-less. 

Batteriladdningen skall vara temperaturkontrollerad och vid omgivningstemperatur över 25°C 
övergå till periodisk laddning för att förlänga batteri livslängden (EBS teknologi). 

UPS skall vara utrustad med inkopplad temperatursensor som placeras vid de externa 
batterierna så att korrekt batteriladdning kan genomföras även om de inte är placerade i 
samma rum. 

Automatiskt och programmerbart batteritest skall utföras av UPS och larm av ges vid 
avvikelser. 

UPS skall ha LAN utgång (RJ45) samt RS232/485 för övervakning i nätverk. 

UPS ska vara utrustad med relälarm med utgångar för generellt larm, batteridrift, låg 
batterinivå, UPS i bypassdrift, samt ingångar för ESD (nödstopp), generatordrift och externt 
larm. 

UPS skall kunna kompletteras (även i efterhand) med fler relälarm samt med mjukvara för 
övervakning och nedstängning av servrar. 

UPS skall ha ingång för positionskontakt för automatisk övergång till intern bypassdrift samt 
förregling av växelriktaren vid hantering av den externa manuella bypassbrytaren. 
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Teknisk data för UPS. 
 
Fabrikat/Modell Socomec Masterys Green Power 2.0 
 (Coromatic AB) 
Märkeffekt: 20kVA/20KW 
Effektfaktor på utgången: 1 
 
Ingångsdata 
Märkspänning: 3x400V+N 
Spänningsvariation: -15% - +20% (-40% vid en last av 50%). 
Frekvens: 50-60 Hz  
Frekvensvariation:  ±10% (45 – 65 Hz) 
Effektfaktor: PF 0,99 
Strömdistorsion (THDi) <2,5% 
 
Utgångsdata 
Märkspänning: 3x400V (valbar 380/400/415V). 
Spänningsvariation: ±1% vid linjär last 
Frekvens: 50-60 Hz 
Frekvensvariation: ±0,01% vid batteridrift. 
Crestfaktor: 3:1 
Spänningsdistorsion: 1% vid linjär last. 
Överlast: 125% i 10 min, 150% i 1 min. 
Effektfaktor: 1  
Verkningsgrad: >95% i onlinedrift vid en last av 50%. 
Kortslutningsström: 2,7 x In 40ms i batteridrift. 
 
Övrigt 
Ljudnivå: 50 dB 
IP-klass: IP20  
Drifttemperatur: 0 – 40° 
Max parallell kopplade UPSer 8 st. 
 
Övervakningssystem 
 
Övervakningssystemet ska vara utfört med alfanumerisk display i fronten på UPSen.  
Som i klar text visar driftvärden och larm. Larmutgångar i form av potentialfria kontakter ska 
finnas. 
Larm och drifthändelser ska loggas i systemets händelselogg med larm och händelsetyp samt 
datum och tid.  
Händelselistan ska rymma minst 250 händelser. Akustisk och optisk larmindikering ska finnas. 
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63.NC1: UPS-anläggning Masterys Green Power 2.0 30kVA. 
 
63.NC1:1 UPS-anläggningen skall vara utförd enligt följande. 
 

Dubbelkonverterande online enligt SS-EN 62040-3 (VFI-SS-111) 
UPSer skall innehålla IGBT likriktare med låg strömdistorsion på ingången. 
Växelriktare med level 3 på IGBT för att få högre verkningsgrad (96%). 
Elektrisk omkopplare (statisk switch) samt manuell bypass för serviceändamål. 
 
Redovisning av uppgifter. 
Alla efterfrågade värden ska där ej annat anges avse normaldrift i online mode och 
specificerad lasttyp. Värden angivna vid så kallad ekonomiläge med bypass omkopplare 
tillslagen eller liknande är inte giltiga. Förutom den direkta investeringskostnaden ska 
anbudsgivare vara beredd att  redovisa totalkostnad över tiden med drift och 
underhållskostnad.  
 
UPS:ens verkningsgrad ska vara verifierad av externt opartiskt organ typ TÜV, Norsk Veritas 
etc. 
  
Certifiering. 
Tillverkaren av UPS system ska vara certifierad enligt ISO 9001, ISO 14000. 
 
Normer. 
Prestanda och Topologi SS-EN 62040-3 (VFI-SS-111) 
Säkerhet (TÜV certifikat) SS-EN 62040-1-2 / SS-EN 60950-1 
EMC SS-EN 62040-2 
Produktcertifiering CE 
 
Huvuddata. 
 
Likriktaren ska vara av den typ som genererar max 3% i THDi harmoniska övertoner mot det 
matande nätet. 

Växelriktaren skall vara utrustad med typ 3 level IGBT. 

UPS skall vara utav modell transformer-less. 

Batteriladdningen skall vara temperaturkontrollerad och vid omgivningstemperatur över 25°C 
övergå till periodisk laddning för att förlänga batteri livslängden (EBS teknologi). 

UPS skall vara utrustad med inkopplad temperatursensor som placeras vid de externa 
batterierna så att korrekt batteriladdning kan genomföras även om de inte är placerade i 
samma rum. 

Automatiskt och programmerbart batteritest skall utföras av UPS och larm av ges vid 
avvikelser. 

UPS skall ha LAN utgång (RJ45) samt RS232/485 för övervakning i nätverk. 

UPS ska vara utrustad med relälarm med utgångar för generellt larm, batteridrift, låg 
batterinivå, UPS i bypassdrift, samt ingångar för ESD (nödstopp), generatordrift och externt 
larm. 

UPS skall kunna kompletteras (även i efterhand) med fler relälarm samt med mjukvara för 
övervakning och nedstängning av servrar. 

UPS skall ha ingång för positionskontakt för automatisk övergång till intern bypassdrift samt 
förregling av växelriktaren vid hantering av den externa manuella bypassbrytaren. 
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Teknisk data för UPS. 
 
Fabrikat/Modell Socomec Masterys Green Power 2.0 
 (Coromatic AB) 
Märkeffekt: 30kVA/30KW 
Effektfaktor på utgången: 1 
 
Ingångsdata 
Märkspänning: 3x400V+N 
Spänningsvariation: -15% - +20% (-40% vid en last av 50%). 
Frekvens: 50-60 Hz  
Frekvensvariation:  ±10% (45 – 65 Hz) 
Effektfaktor: PF 0,99 
Strömdistorsion (THDi) <2,5% 
 
Utgångsdata 
Märkspänning: 3x400V (valbar 380/400/415V). 
Spänningsvariation: ±1% vid linjär last 
Frekvens: 50-60 Hz 
Frekvensvariation: ±0,01% vid batteridrift. 
Crestfaktor: 3:1 
Spänningsdistorsion: 1% vid linjär last. 
Överlast: 125% i 10 min, 150% i 1 min. 
Effektfaktor: 1  
Verkningsgrad: >95% i onlinedrift vid en last av 50%. 
Kortslutningsström: 2,7 x In 40ms i batteridrift. 
 
Övrigt 
Ljudnivå: 55 dB 
IP-klass: IP20  
Drifttemperatur: 0 – 40° 
Max parallell kopplade UPSer 8 st. 
 
Övervakningssystem 
 
Övervakningssystemet ska vara utfört med alfanumerisk display i fronten på UPSen.  
Som i klar text visar driftvärden och larm. Larmutgångar i form av potentialfria kontakter ska 
finnas. 
Larm och drifthändelser ska loggas i systemets händelselogg med larm och händelsetyp samt 
datum och tid.  
Händelselistan ska rymma minst 250 händelser. Akustisk och optisk larmindikering ska finnas. 
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63.NC1: UPS-anläggning Masterys Green Power 2.0 40kVA. 
 
63.NC1:1 UPS-anläggningen skall vara utförd enligt följande. 
 

Dubbelkonverterande online enligt SS-EN 62040-3 (VFI-SS-111) 
UPSer skall innehålla IGBT likriktare med låg strömdistorsion på ingången. 
Växelriktare med level 3 på IGBT för att få högre verkningsgrad (96%). 
Elektrisk omkopplare (statisk switch) samt manuell bypass för serviceändamål. 
 
Redovisning av uppgifter. 
Alla efterfrågade värden ska där ej annat anges avse normaldrift i online mode och 
specificerad lasttyp. Värden angivna vid så kallad ekonomiläge med bypass omkopplare 
tillslagen eller liknande är inte giltiga. Förutom den direkta investeringskostnaden ska 
anbudsgivare vara beredd att  redovisa totalkostnad över tiden med drift och 
underhållskostnad.  
 
UPS:ens verkningsgrad ska vara verifierad av externt opartiskt organ typ TÜV, Norsk Veritas 
etc. 
  
Certifiering. 
Tillverkaren av UPS system ska vara certifierad enligt ISO 9001, ISO 14000. 
 
Normer. 
Prestanda och Topologi SS-EN 62040-3 (VFI-SS-111) 
Säkerhet (TÜV certifikat) SS-EN 62040-1-2 / SS-EN 60950-1 
EMC SS-EN 62040-2 
Produktcertifiering CE 
 
Huvuddata. 
Likriktaren ska vara av den typ som genererar max 3% i THDi harmoniska övertoner mot det 
matande nätet. 

Växelriktaren skall vara utrustad med typ 3 level IGBT. 

UPS skall vara utav modell transformer-less. 

Batteriladdningen skall vara temperaturkontrollerad och vid omgivningstemperatur över 25°C 
övergå till periodisk laddning för att förlänga batteri livslängden (EBS teknologi). 

UPS skall vara utrustad med inkopplad temperatursensor som placeras vid de externa 
batterierna så att korrekt batteriladdning kan genomföras även om de inte är placerade i 
samma rum. 

Automatiskt och programmerbart batteritest skall utföras av UPS och larm av ges vid 
avvikelser. 

UPS skall ha LAN utgång (RJ45) samt RS232/485 för övervakning i nätverk. 

UPS ska vara utrustad med relälarm med utgångar för generellt larm, batteridrift, låg 
batterinivå, UPS i bypassdrift, samt ingångar för ESD (nödstopp), generatordrift och externt 
larm. 

UPS skall kunna kompletteras (även i efterhand) med fler relälarm samt med mjukvara för 
övervakning och nedstängning av servrar. 

UPS skall ha ingång för positionskontakt för automatisk övergång till intern bypassdrift samt 
förregling av växelriktaren vid hantering av den externa manuella bypassbrytaren. 
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Teknisk data för UPS. 
 
Fabrikat/Modell Socomec Masterys Green Power 2.0
 (Coromatic AB) 
Märkeffekt: 40kVA/40KW 
Effektfaktor på utgången: 1 
 
Ingångsdata 
Märkspänning: 3x400V+N 
Spänningsvariation: -15% - +20% (-40% vid en last av 50%). 
Frekvens: 50-60 Hz  
Frekvensvariation:  ±10% (45 – 65 Hz) 
Effektfaktor: PF 0,99 
Strömdistorsion (THDi) <2,5% 
 
Utgångsdata 
Märkspänning: 3x400V (valbar 380/400/415V). 
Spänningsvariation: ±1% vid linjär last 
Frekvens: 50-60 Hz 
Frekvensvariation: ±0,01% vid batteridrift. 
Crestfaktor: 3:1 
Spänningsdistorsion: 1% vid linjär last. 
Överlast: 125% i 10 min, 150% i 1 min. 
Effektfaktor: 1 
Verkningsgrad: >95% i onlinedrift vid en last av 50%. 
Kortslutningsström: 2,7 x In 40ms i batteridrift. 
 
Övrigt 
Ljudnivå: 55 dB 
IP-klass: IP20  
Drifttemperatur: 0 – 40° 
Max parallell kopplade UPSer 8 st. 
 
Övervakningssystem 
 
Övervakningssystemet ska vara utfört med alfanumerisk display i fronten på UPSen.  
Som i klar text visar driftvärden och larm. Larmutgångar i form av potentialfria kontakter ska 
finnas. 
Larm och drifthändelser ska loggas i systemets händelselogg med larm och händelsetyp samt 
datum och tid.  
Händelselistan ska rymma minst 250 händelser. Akustisk och optisk larmindikering ska finnas. 
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63.NC1: UPS-anläggning Masterys Green Power 2.0 60kVA. 
 
63.NC1:1 UPS-anläggningen skall vara utförd enligt följande. 
  

Dubbelkonverterande online enligt SS-EN 62040-3 (VFI-SS-111) 
UPSer skall innehålla IGBT likriktare med låg strömdistorsion på ingången. 
Växelriktare med level 3 på IGBT för att få högre verkningsgrad (96%). 
Elektrisk omkopplare (statisk switch) samt manuell bypass för serviceändamål. 
 
Redovisning av uppgifter. 
Alla efterfrågade värden ska där ej annat anges avse normaldrift i online mode och 
specificerad lasttyp. Värden angivna vid så kallad ekonomiläge med bypass omkopplare 
tillslagen eller liknande är inte giltiga. Förutom den direkta investeringskostnaden ska 
anbudsgivare vara beredd att  redovisa totalkostnad över tiden med drift och 
underhållskostnad.  
 
UPS:ens verkningsgrad ska vara verifierad av externt opartiskt organ typ TÜV, Norsk Veritas 
etc. 
  
Certifiering. 
Tillverkaren av UPS system ska vara certifierad enligt ISO 9000, ISO 14000. 
 
Normer. 
Prestanda och Topologi SS-EN 62040-3 (VFI-SS-111) 
Säkerhet (TÜV certifikat) SS-EN 62040-1-2 / SS-EN 60950-1 
EMC SS-EN 62040-2 
Produktcertifiering CE 
 
Huvuddata. 
 
Likriktaren ska vara av den typ som genererar max 3% i THDi harmoniska övertoner mot det 
matande nätet. 

Växelriktaren skall vara utrustad med typ 3 level IGBT. 

UPS skall vara utav modell transformer-less. 

Batteriladdningen skall vara temperaturkontrollerad och vid omgivningstemperatur över 25°C 
övergå till periodisk laddning för att förlänga batteri livslängden (EBS teknologi). 

UPS skall vara utrustad med inkopplad temperatursensor som placeras vid de externa 
batterierna så att korrekt batteriladdning kan genomföras även om de inte är placerade i 
samma rum. 

Automatiskt och programmerbart batteritest skall utföras av UPS och larm av ges vid 
avvikelser. 

UPS skall ha LAN utgång (RJ45) samt RS232/485 för övervakning i nätverk. 

UPS ska vara utrustad med relälarm med utgångar för generellt larm, batteridrift, låg 
batterinivå, UPS i bypassdrift, samt ingångar för ESD (nödstopp), generatordrift och externt 
larm. 

UPS skall kunna kompletteras (även i efterhand) med fler relälarm samt med mjukvara för 
övervakning och nedstängning av servrar. 

UPS skall ha ingång för positionskontakt för automatisk övergång till intern bypassdrift samt 
förregling av växelriktaren vid hantering av den externa manuella bypassbrytaren. 
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Teknisk data för UPS. 
 
Fabrikat/Modell Socomec Masterys Green Power 2.0 
 (Coromatic AB) 
Märkeffekt: 60kVA/60KW 
Effektfaktor på utgången: 1 
 
Ingångsdata 
Märkspänning: 3x400 + N 
Spänningsvariation: ±20%  
Frekvens: 50-60 Hz  
Frekvensvariation:  ±10% (45 – 65 Hz) 
Effektfaktor: PF 0,99 
Strömdistorsion (THDi) <2,5% 
 
Utgångsdata 
Märkspänning: 3x400V (valbar 380/400/415V). 
Spänningsvariation: ±1% 
Frekvens: 50-60 Hz 
Frekvensvariation: ±0,01% vid batteridrift. 
Crestfaktor: 3:1 
Spänningsdistorsion: 1% vid linjär last.  
Överlast: 125% i 10 min, 150% i 1 min. 
Effektfaktor: 1  
Verkningsgrad: 96% i onlinedrift. 
Kortslutningsström: 2,7 x In 40ms i batteridrift. 
 
Övrigt 
Ljudnivå: 60 dB 
IP-klass: IP20  
Drifttemperatur: 0 – 40° 
Max parallell kopplade UPSer 8 st. 
 
Övervakningssystem 
 
Övervakningssystemet ska vara utfört med alfanumerisk display i fronten på UPSen.  
Som i klar text visar driftvärden och larm. Larmutgångar i form av potentialfria kontakter ska 
finnas. 
Larm och drifthändelser ska loggas i systemets händelselogg med larm och händelsetyp samt 
datum och tid.  
Händelselistan ska rymma minst 250 händelser. Akustisk och optisk larmindikering ska finnas. 
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63.NC1: UPS-anläggning Masterys Green Power 2.0 80kVA. 
 
63.NC1:1 UPS-anläggningen skall vara utförd enligt följande. 
  

Dubbelkonverterande online enligt SS-EN 62040-3 (VFI-SS-111) 
UPSer skall innehålla IGBT likriktare med låg strömdistorsion på ingången. 
Växelriktare med level 3 på IGBT för att få högre verkningsgrad (96%). 
Elektrisk omkopplare (statisk switch) samt manuell bypass för serviceändamål. 
 
Redovisning av uppgifter. 
Alla efterfrågade värden ska där ej annat anges avse normaldrift i online mode och 
specificerad lasttyp. Värden angivna vid så kallad ekonomiläge med bypass omkopplare 
tillslagen eller liknande är inte giltiga. Förutom den direkta investeringskostnaden ska 
anbudsgivare vara beredd,att redovisa totalkostnad över tiden med drift och 
underhållskostnad.  
 
UPS:ens verkningsgrad ska vara verifierad av externt opartiskt organ typ TÜV, Norsk Veritas 
etc. 

 
Certifiering. 
Tillverkaren av UPS system ska vara certifierad enligt ISO 9000, ISO 14000. 
 
Normer. 
Prestanda och Topologi SS-EN 62040-3 (VFI-SS-111) 
Säkerhet (TÜV certifikat) SS-EN 62040-1-2 / SS-EN 60950-1 
EMC SS-EN 62040-2 
Produktcertifiering CE 
 
Huvuddata. 
Likriktaren ska vara av den typ som genererar max 3% i THDi harmoniska övertoner mot det 
matande nätet. 

Växelriktaren skall vara utrustad med typ 3 level IGBT. 

UPS skall vara utav modell transformer-less. 

Batteriladdningen skall vara temperaturkontrollerad och vid omgivningstemperatur över 25°C 
övergå till periodisk laddning för att förlänga batteri livslängden (EBS teknologi). 

UPS skall vara utrustad med inkopplad temperatursensor som placeras vid de externa 
batterierna så att korrekt batteriladdning kan genomföras även om de inte är placerade i 
samma rum. 

Automatiskt och programmerbart batteritest skall utföras av UPS och larm av ges vid 
avvikelser. 

UPS skall ha LAN utgång (RJ45) samt RS232/485 för övervakning i nätverk. 

UPS ska vara utrustad med relälarm med utgångar för generellt larm, batteridrift, låg 
batterinivå, UPS i bypassdrift, samt ingångar för ESD (nödstopp), generatordrift och externt 
larm. 

UPS skall kunna kompletteras (även i efterhand) med fler relälarm samt med mjukvara för 
övervakning och nedstängning av servrar. 

UPS skall ha ingång för positionskontakt för automatisk övergång till intern bypassdrift samt 
förregling av växelriktaren vid hantering av den externa manuella bypassbrytaren. 
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Teknisk data för UPS. 
 
Fabrikat/Modell Socomec Masterys Green Power 2.0 
 (Coromatic AB) 
Märkeffekt: 80kVA/80KW 
Effektfaktor på utgången: 1 
 
Ingångsdata 
Märkspänning: 3x400 + N 
Spänningsvariation: ±20%  
Frekvens: 50-60 Hz  
Frekvensvariation:  ±10% (45 – 65 Hz) 
Effektfaktor: PF 0,99 
Strömdistorsion (THDi) <2,5% 
 
Utgångsdata 
Märkspänning: 3x400V (valbar 380/400/415V). 
Spänningsvariation: ±1% 
Frekvens: 50-60 Hz 
Frekvensvariation: ±0,01% vid batteridrift. 
Crestfaktor: 3:1 
Spänningsdistorsion: <1% vid linjär last.  
Överlast: 125% i 10 min, 150% i 1 min. 
Effektfaktor: 1  
Verkningsgrad: 96% i onlinedrift. 
Kortslutningsström: 2,7 x In 40ms i batteridrift. 
 
Övrigt 
Ljudnivå: 60 dB 
IP-klass: IP20  
Drifttemperatur: 0 – 40° 
Max parallell kopplade UPSer 8 st. 
 
Övervakningssystem 
 
Övervakningssystemet ska vara utfört med alfanumerisk display i fronten på UPSen.  
Som i klar text visar driftvärden och larm. Larmutgångar i form av potentialfria kontakter ska 
finnas. 
Larm och drifthändelser ska loggas i systemets händelselogg med larm och händelsetyp samt 
datum och tid.  
Händelselistan ska rymma minst 250 händelser. Akustisk och optisk larmindikering ska finnas. 
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63.NC1: UPS-anläggning Masterys Green Power 2.0 100kVA. 
 
63.NC1:1 UPS-anläggningen skall vara utförd enligt följande. 

  
Dubbelkonverterande online enligt SS-EN 62040-3 (VFI-SS-111) 
UPSer skall innehålla IGBT likriktare med låg strömdistorsion på ingången. 
Växelriktare med level 3 på IGBT för att få högre verkningsgrad (96%). 
Elektrisk omkopplare (statisk switch) samt manuell bypass för serviceändamål. 
 
Redovisning av uppgifter. 
Alla efterfrågade värden ska där ej annat anges avse normaldrift i online mode och 
specificerad lasttyp. Värden angivna vid så kallad ekonomiläge med bypass omkopplare 
tillslagen eller liknande är inte giltiga. Förutom den direkta investeringskostnaden ska 
anbudsgivare vara beredd att  redovisa totalkostnad över tiden med drift och 
underhållskostnad.  
 
UPS:ens verkningsgrad ska vara verifierad av externt opartiskt organ typ TÜV, Norsk Veritas 
etc. 
  
Certifiering. 
Tillverkaren av UPS system ska vara certifierad enligt ISO 9000, ISO 14000. 
 
Normer. 
Prestanda och Topologi SS-EN 62040-3 (VFI-SS-111) 
Säkerhet (TÜV certifikat) SS-EN 62040-1-2 / SS-EN 60950-1 
EMC SS-EN 62040-2 
Produktcertifiering CE 
 
Huvuddata. 
Likriktaren ska vara av den typ som genererar max 3% i THDi harmoniska övertoner mot det 
matande nätet. 

Växelriktaren skall vara utrustad med typ 3 level IGBT. 

UPS skall vara utav modell transformer-less. 

Batteriladdningen skall vara temperaturkontrollerad och vid omgivningstemperatur över 25°C 
övergå till periodisk laddning för att förlänga batteri livslängden (EBS teknologi). 

UPS skall vara utrustad med inkopplad temperatursensor som placeras vid de externa 
batterierna så att korrekt batteriladdning kan genomföras även om de inte är placerade i 
samma rum. 

Automatiskt och programmerbart batteritest skall utföras av UPS och larm av ges vid 
avvikelser. 

UPS skall ha LAN utgång (RJ45) samt RS232/485 för övervakning i nätverk. 

UPS ska vara utrustad med relälarm med utgångar för generellt larm, batteridrift, låg 
batterinivå, UPS i bypassdrift, samt ingångar för ESD (nödstopp), generatordrift och externt 
larm. 

UPS skall kunna kompletteras (även i efterhand) med fler relälarm samt med mjukvara för 
övervakning och nedstängning av servrar. 

UPS skall ha ingång för positionskontakt för automatisk övergång till intern bypassdrift samt 
förregling av växelriktaren vid hantering av den externa manuella bypassbrytaren. 
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Teknisk data för UPS. 
 
Fabrikat/Modell Socomec Masterys Green Power 2.0 
 (Coromatic AB) 
Märkeffekt: 100kVA/100KW 
Effektfaktor på utgången: 1 
 
Ingångsdata 
Märkspänning: 3x400 + N 
Spänningsvariation: ±20%  
Frekvens: 50-60 Hz  
Frekvensvariation:  ±10% (45 – 65 Hz) 
Effektfaktor: PF 0,99 
Strömdistorsion (THDi) <2,5% 
 
Utgångsdata 
Märkspänning: 3x400V (valbar 380/400/415V). 
Spänningsvariation: ±1% 
Frekvens: 50-60 Hz 
Frekvensvariation: ±0,01% vid batteridrift. 
Crestfaktor: 3:1 
Spänningsdistorsion: <1% vid linjär last.  
Överlast: 125% i 10 min, 150% i 1 min. 
Effektfaktor: 1  
Verkningsgrad: 96% i onlinedrift. 
Kortslutningsström: 3,2 x In 40ms i batteridrift. 
 
Övrigt 
Ljudnivå: 65 dB 
IP-klass: IP20  
Drifttemperatur: 0 – 40° 
Max parallell kopplade UPSer 8 st. 
 
Övervakningssystem 
 
Övervakningssystemet ska vara utfört med alfanumerisk display i fronten på UPSen.  
Som i klar text visar driftvärden och larm. Larmutgångar i form av potentialfria kontakter ska 
finnas. 
Larm och drifthändelser ska loggas i systemets händelselogg med larm och händelsetyp samt 
datum och tid. 
Händelselistan ska rymma minst 250 händelser. Akustisk och optisk larmindikering ska finnas. 
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63.NC1: UPS-anläggning Masterys Green Power 2.0 120kVA. 
 
63.NC1:1 UPS-anläggningen skall vara utförd enligt följande. 
  

Dubbelkonverterande online enligt SS-EN 62040-3 (VFI-SS-111) 
UPSer skall innehålla IGBT likriktare med låg strömdistorsion på ingången. 
Växelriktare med level 3 på IGBT för att få högre verkningsgrad (96%). 
Elektrisk omkopplare (statisk switch) samt manuell bypass för serviceändamål. 
 
Redovisning av uppgifter. 
Alla efterfrågade värden ska där ej annat anges avse normaldrift i online mode och 
specificerad lasttyp. Värden angivna vid så kallad ekonomiläge med bypass omkopplare 
tillslagen eller liknande är inte giltiga. Förutom den direkta investeringskostnaden ska 
anbudsgivare vara beredd, att redovisa totalkostnad över tiden med drift och 
underhållskostnad.  
 
UPS:ens verkningsgrad ska vara verifierad av externt opartiskt organ typ TÜV, Norsk Veritas 
etc. 

 
Certifiering. 
Tillverkaren av UPS system ska vara certifierad enligt ISO 9000, ISO 14000. 
 
Normer. 
Prestanda och Topologi SS-EN 62040-3 (VFI-SS-111) 
Säkerhet (TÜV certifikat) SS-EN 62040-1-2 / SS-EN 60950-1 
EMC SS-EN 62040-2 
Produktcertifiering CE 
 
Huvuddata. 
Likriktaren ska vara av den typ som genererar max 3% i THDi harmoniska övertoner mot det 
matande nätet. 

Växelriktaren skall vara utrustad med typ 3 level IGBT. 

UPS skall vara utav modell transformer-less. 

Batteriladdningen skall vara temperaturkontrollerad och vid omgivningstemperatur över 25°C 
övergå till periodisk laddning för att förlänga batteri livslängden (EBS teknologi). 

UPS skall vara utrustad med inkopplad temperatursensor som placeras vid de externa 
batterierna så att korrekt batteriladdning kan genomföras även om de inte är placerade i 
samma rum. 

Automatiskt och programmerbart batteritest skall utföras av UPS och larm av ges vid 
avvikelser. 

UPS skall ha LAN utgång (RJ45) samt RS232/485 för övervakning i nätverk. 

UPS ska vara utrustad med relälarm med utgångar för generellt larm, batteridrift, låg 
batterinivå, UPS i bypassdrift, samt ingångar för ESD (nödstopp), generatordrift och externt 
larm. 

UPS skall kunna kompletteras (även i efterhand) med fler relälarm samt med mjukvara för 
övervakning och nedstängning av servrar. 

UPS skall ha ingång för positionskontakt för automatisk övergång till intern bypassdrift samt 
förregling av växelriktaren vid hantering av den externa manuella bypassbrytaren.
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Teknisk data för UPS. 
 
Fabrikat/Modell Socomec Masterys Green Power 2.0 
 (Coromatic AB) 
Märkeffekt: 120kVA/120KW 
Effektfaktor på utgången: 1 
 
Ingångsdata 
Märkspänning: 3x400 + N 
Spänningsvariation: ±20%  
Frekvens: 50-60 Hz  
Frekvensvariation:  ±10% (45 – 65 Hz) 
Effektfaktor: PF 0,99 
Strömdistorsion (THDi) <2,5% 
 
Utgångsdata 
Märkspänning: 3x400V (valbar 380/400/415V). 
Spänningsvariation: ±1% 
Frekvens: 50-60 Hz 
Frekvensvariation: ±0,01% vid batteridrift. 
Crestfaktor: 3:1 
Spänningsdistorsion: <1% vid linjär last.  
Överlast: 125% i 10 min, 150% i 1 min. 
Effektfaktor: 1  
Verkningsgrad: 96% i onlinedrift. 
Kortslutningsström: 3,2 x In 40ms i batteridrift. 
 
Övrigt 
Ljudnivå: 65 dB 
IP-klass: IP20  
Drifttemperatur: 0 – 40° 
Max parallell kopplade UPSer 8 st. 
 
Övervakningssystem 
 
Övervakningssystemet ska vara utfört med alfanumerisk display i fronten på UPSen.  
Som i klar text visar driftvärden och larm. Larmutgångar i form av potentialfria kontakter ska 
finnas. 
Larm och drifthändelser ska loggas i systemets händelselogg med larm och händelsetyp samt 
datum och tid.  
Händelselistan ska rymma minst 250 händelser. Akustisk och optisk larmindikering ska finnas. 
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63.NC1: UPS-anläggning Modulys Green Power 2.0 25-600kW. 
 
63.NC1:1 UPS-anläggningen skall vara utförd enligt följande. 
  

Modulärt UPS-chassi där alla elektroniska delar (kraftmoduler, bypass-modul, kontrollpanel, 
kommunikationskort, och optioner) skall vara plug-in. Systemet ska vara uppbyggt av 25kW 3-
fas kraftmoduler, max 8 st (200 kW) per chassi och 24st (600kW) per system, som var för sig 
är en komplett dubbelkonverterande on-line UPS. Kraftmodulerna skall vara hot-swap och 
självkonfigurerande (vilket innebär att man kan byta moduler eller utöka effekten under online 
drift utan att ställa systemet i bypass, utföra några kommandon, manövrering av brytare, 
ändring av parametrar eller annan konfiguration). Vid fel på en kraftmodul skall modulen 
automatiskt avskiljas galvaniskt från det övriga systemet. Systemet ska använda en N + 1 
redundant, skalbar arkitektur och ska kunna konfigureras för N + X redundant drift med en 
gemensam automatisk bypass för systemets hela märkeffekt. 
 
Dubbelkonverterande online enligt SS-EN 62040-3 (VFI-SS-111) 
UPSer skall innehålla IGBT likriktare med låg strömdistorsion på ingången. 
Växelriktare med level 3 på IGBT för att få högre verkningsgrad (upp till 96,5%). 
Elektrisk omkopplare (statisk switch) samt manuell bypass för serviceändamål. 
 
Redovisning av uppgifter. 
Alla efterfrågade värden ska där ej annat anges avse normaldrift i online mode och 
specificerad lasttyp. Värden angivna vid så kallad ekonomiläge med bypass omkopplare 
tillslagen eller liknande är inte giltiga. Förutom den direkta investeringskostnaden ska 
anbudsgivare vara beredd, att redovisa totalkostnad över tiden med drift och 
underhållskostnad.  
 
UPS:ens verkningsgrad och kraftmodulernas MTBF-värde ska vara verifierat av externt 
opartiskt organ som TÜV, Norsk Veritas etc. 

 
Certifiering. 
Tillverkaren av UPS system ska vara certifierad enligt ISO 9001, ISO 14000. 
 
Normer. 
Prestanda och Topologi SS-EN 62040-3 (VFI-SS-111) 
Säkerhet (TÜV certifikat) SS-EN 62040-1-2 / SS-EN 60950-1 
EMC SS-EN 62040-2 
Produktcertifiering CE 
 
Huvuddata. 
Likriktaren ska vara av den typ som genererar max 3% i THDi harmoniska övertoner mot det 
matande nätet. 

Växelriktaren skall vara utrustad med typ 3 level IGBT. UPS skall vara utav modell 
transformer-less. 

Batteriladdningen skall vara temperaturkontrollerad och vid omgivningstemperatur över 25°C 
övergå till periodisk laddning för att förlänga batteri livslängden (EBS teknologi). 

UPS skall vara utrustad med inkopplad temperatursensor som placeras vid de externa 
batterierna så att korrekt batteriladdning kan genomföras även om de inte är placerade i 
samma rum. 

Automatiskt och programmerbart batteritest skall utföras av UPS och larm av ges vid 
avvikelser. UPS skall ha LAN utgång (RJ45) samt RS232/485 för övervakning i nätverk. 

UPS ska vara utrustad med relälarm med utgångar för generellt larm, batteridrift, låg 
batterinivå, UPS i bypassdrift, samt ingångar för ESD (nödstopp), generatordrift och externt 
larm.UPS skall kunna kompletteras (även i efterhand) med fler relälarm samt med mjukvara för 
övervakning och nedstängning av servrar. 

UPS skall ha ingång för positionskontakt för automatisk förregling av växelriktaren vid 
hantering av den externa manuella bypass brytaren. 
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Teknisk data för UPS. 
 
Fabrikat/Modell Socomec Modulys Green Power 2.0 
 (Coromatic AB) 
Märkeffekt: 25-600kW/25-600kVA 
Effektfaktor på utgången: 1 
 
Ingångsdata 
Märkspänning: 3x400V+N 
Spänningsvariation: -15% - +20% (-40% vid en last av 50%). 
Frekvens: 50-60 Hz  
Frekvensvariation:  ±10% (45 – 65 Hz) 
Effektfaktor: PF 0,99 
Strömdistorsion (THDi) <3% 
 
Utgångsdata 
Märkspänning: 3x400V (valbar 380/400/415V). 
Spänningsvariation: ±1% vid linjär last 
Frekvens: 50-60 Hz 
Frekvensvariation: ±0,05% vid batteridrift. 
Crestfaktor: 3:1 
Spänningsdistorsion: 1% vid linjär last. 
Överlast: 125% i 10 min, 150% i 1 min. 
Effektfaktor: 1  
Verkningsgrad: >95% i onlinedrift vid en last av 50%. 
Kortslutningsström: 2,75 x ln 40ms 
 
Övrigt 
MTBF (kraftmodul): min. 600 000timmar 
Ljudnivå: 51-63dBA 
IP-klass: IP20  
Drifttemperatur: 0 – 40° 
Max parallell kopplade chassin 3st (max 600 kW). 
 
Övervakningssystem 
 
Övervakningssystemet ska vara utfört med alfanumerisk display i fronten på UPSen.  
Som i klar text visar driftvärden och larm. Larmutgångar i form av potentialfria kontakter ska 
finnas. 
Larm och drifthändelser ska loggas i systemets händelselogg med larm och händelsetyp samt 
datum och tid.  
Händelselistan ska rymma minst 250 händelser. Akustisk och optisk larmindikering ska finnas. 
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63.NC1: UPS-anläggning Delphys Green Power 2.0 160kVA. 
 
63.NC1:1 UPS-anläggningen skall vara utförd enligt följande. 
  

Dubbelkonverterande online enligt SS-EN 62040-3 (VFI-SS-111) 
UPSer skall innehålla IGBT likriktare med låg strömdistorsion på ingången. 
Växelriktare med level 3 på IGBT för att få högre verkningsgrad (96%). 
Elektrisk omkopplare (statisk switch) samt manuell bypass för serviceändamål. 
 
Redovisning av uppgifter. 
Alla efterfrågade värden ska där ej annat anges avse normaldrift i online mode och 
specificerad lasttyp. Värden angivna vid så kallad ekonomiläge med bypass omkopplare 
tillslagen eller liknande är inte giltiga. Förutom den direkta investeringskostnaden ska 
anbudsgivare vara beredd att redovisa totalkostnad över tiden med drift och 
underhållskostnad.  
 
UPS:ens verkningsgrad ska vara verifierad av externt opartiskt organ typ TÜV, Norsk Veritas 
etc. 
  
Certifiering. 
Tillverkaren av UPS system ska vara certifierad enligt ISO 9000, ISO 14000. 
 
Normer. 
Prestanda och Topologi SS-EN 62040-3 (VFI-SS-111) 
Säkerhet (TÜV certifikat) SS-EN 62040-1-2 / SS-EN 60950-1 
EMC SS-EN 62040-2 
Produktcertifiering CE 
 
Huvuddata. 
 
Likriktaren ska vara av den typ som genererar max 3% i THDi harmoniska övertoner mot det 
matande nätet. 

Växelriktaren skall vara utrustad med typ 3 level IGBT. 

UPS skall vara utav modell transformer-less. 

Batteriladdningen skall vara temperaturkontrollerad och vid omgivningstemperatur över 25°C 
övergå till periodisk laddning för att förlänga batteri livslängden (EBS teknologi). 

UPS skall vara utrustad med inkopplad temperatursensor som placeras vid de externa 
batterierna så att korrekt batteriladdning kan genomföras även om de inte är placerade i 
samma rum. 

Automatiskt och programmerbart batteritest skall utföras av UPS och larm av ges vid 
avvikelser. 

UPS skall ha LAN utgång (RJ45) samt RS232/485 för övervakning i nätverk. 

UPS ska vara utrustad med relälarm med utgångar för generellt larm, batteridrift, låg 
batterinivå, UPS i bypassdrift, samt ingångar för ESD (nödstopp), generatordrift och externt 
larm. 

UPS skall kunna kompletteras (även i efterhand) med fler relälarm samt med mjukvara för 
övervakning och nedstängning av servrar. 

UPS skall ha ingång för positionskontakt för automatisk övergång till intern bypassdrift samt 
förregling av växelriktaren vid hantering av den externa manuella bypassbrytaren. 
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Teknisk data för UPS. 
 
Fabrikat/Modell Socomec Delphys Green Power 2.0 
 (Coromatic AB) 
Märkeffekt: 160kVA/160KW 
Effektfaktor på utgången: 1 
 
Ingångsdata 
Märkspänning: 3x400 + N 
Spänningsvariation: -20% - +15%  
Frekvens: 50-60 Hz  
Frekvensvariation:  42 – 65 Hz 
Effektfaktor: PF 0,99 
Strömdistorsion (THDi) <2% 
Softstart: 50A/sek ställbar 
 
Utgångsdata 
Märkspänning: 3x400V (valbar 380/400/415V). 
Spänningsvariation: ±1% 
Frekvens: 50-60 Hz 
Frekvensvariation: ±0,01% vid batteridrift. 
Crestfaktor: 3:1 
Spänningsdistorsion: <2% vid linjär last.  
Överlast: 125% i 10 min, 150% i 1 min. 
Effektfaktor: 1  
Verkningsgrad: >95% i onlinedrift vid en last av 50%. 
Kortslutningsström: 3,4 x In 100ms i batteridrift. 
 
Övrigt 
Ljudnivå: 65 dB 
IP-klass: IP20  
Drifttemperatur: 0 – 35° 
Max parallell kopplade UPSer 8 st. 
 
Övervakningssystem 
 
Övervakningssystemet ska vara utfört med alfanumerisk display i fronten på UPSen.  
Som i klar text visar driftvärden och larm. Larmutgångar i form av potentialfria kontakter ska 
finnas. 
Larm och drifthändelser ska loggas i systemets händelselogg med larm och händelsetyp samt 
datum och tid.  
Händelselistan ska rymma minst 250 händelser. Akustisk och optisk larmindikering ska finnas. 
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63.NC1: UPS-anläggning Delphys Green Power 2.0 200kVA. 
 
63.NC1:1 UPS-anläggningen skall vara utförd enligt följande. 
  

Dubbelkonverterande online enligt SS-EN 62040-3 (VFI-SS-111) 
UPSer skall innehålla IGBT likriktare med låg strömdistorsion på ingången. 
Växelriktare med level 3 på IGBT för att få högre verkningsgrad (96%). 
Elektrisk omkopplare (statisk switch) samt manuell bypass för serviceändamål. 
 
Redovisning av uppgifter. 
Alla efterfrågade värden ska där ej annat anges avse normaldrift i online mode och 
specificerad lasttyp. Värden angivna vid så kallad ekonomiläge med bypass omkopplare 
tillslagen eller liknande är inte giltiga. Förutom den direkta investeringskostnaden ska 
anbudsgivare vara beredd, att redovisa totalkostnad över tiden med drift och 
underhållskostnad. 
 
UPS:ens verkningsgrad ska vara verifierad av externt opartiskt organ typ TÜV, Norsk Veritas 
etc. 

 
Certifiering. 
Tillverkaren av UPS system ska vara certifierad enligt ISO 9000, ISO 14000. 
 
Normer. 
Prestanda och Topologi SS-EN 62040-3 (VFI-SS-111) 
Säkerhet (TÜV certifikat) SS-EN 62040-1-2 / SS-EN 60950-1 
EMC SS-EN 62040-2 
Produktcertifiering CE 
 
Huvuddata. 
 
Likriktaren ska vara av den typ som genererar max 3% i THDi harmoniska övertoner mot det 
matande nätet. 

Växelriktaren skall vara utrustad med typ 3 level IGBT. 

UPS skall vara utav modell transformer-less. 

Batteriladdningen skall vara temperaturkontrollerad och vid omgivningstemperatur över 25°C 
övergå till periodisk laddning för att förlänga batteri livslängden (EBS teknologi). 

UPS skall vara utrustad med inkopplad temperatursensor som placeras vid de externa 
batterierna så att korrekt batteriladdning kan genomföras även om de inte är placerade i 
samma rum. 

Automatiskt och programmerbart batteritest skall utföras av UPS och larm av ges vid 
avvikelser. 

UPS skall ha LAN utgång (RJ45) samt RS232/485 för övervakning i nätverk. 

UPS ska vara utrustad med relälarm med utgångar för generellt larm, batteridrift, låg 
batterinivå, UPS i bypassdrift, samt ingångar för ESD (nödstopp), generatordrift och externt 
larm. 

UPS skall kunna kompletteras (även i efterhand) med fler relälarm samt med mjukvara för 
övervakning och nedstängning av servrar. 

UPS skall ha ingång för positionskontakt för automatisk övergång till intern bypassdrift samt 
förregling av växelriktaren vid hantering av den externa manuella bypassbrytaren. 
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Teknisk data för UPS. 
 
Fabrikat/Modell Socomec Delphys Green Power 2.0 
 (Coromatic AB) 
Märkeffekt: 200kVA/200KW 
Effektfaktor på utgången: 1 
 
Ingångsdata 
Märkspänning: 3x400 + N 
Spänningsvariation: -20% - +15%  
Frekvens: 50-60 Hz  
Frekvensvariation:  42 – 65 Hz 
Effektfaktor: PF 0,99 
Strömdistorsion (THDi) <2% 
Softstart: 50A/sek ställbar 
 
Utgångsdata 
Märkspänning: 3x400V (valbar 380/400/415V). 
Spänningsvariation: ±1% 
Frekvens: 50-60 Hz 
Frekvensvariation: ±0,01% vid batteridrift. 
Crestfaktor: 3:1 
Spänningsdistorsion: <2% vid linjär last.  
Överlast: 125% i 10 min, 150% i 1 min. 
Effektfaktor: 1  
Verkningsgrad: >95% i onlinedrift vid en last av 50%. 
Kortslutningsström: 3,4 x In 100ms i batteridrift. 
 
Övrigt 
Ljudnivå: 65 dB 
IP-klass: IP20  
Drifttemperatur: 0 – 35° 
Max parallell kopplade UPSer 8 st. 
 
Övervakningssystem 
 
Övervakningssystemet ska vara utfört med alfanumerisk display i fronten på UPSen.  
Som i klar text visar driftvärden och larm. Larmutgångar i form av potentialfria kontakter ska 
finnas. 
Larm och drifthändelser ska loggas i systemets händelselogg med larm och händelsetyp samt 
datum och tid.  
Händelselistan ska rymma minst 250 händelser. Akustisk och optisk larmindikering ska finnas. 
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63.NC1: UPS-anläggning Delphys Green Power 2.0 250kVA. 
 
63.NC1:1 UPS-anläggningen skall vara utförd enligt följande. 
  

Dubbelkonverterande online enligt SS-EN 62040-3 (VFI-SS-111) 
UPSer skall innehålla IGBT likriktare med låg strömdistorsion på ingången. 
Växelriktare med level 3 på IGBT för att få högre verkningsgrad (96%). 
Elektrisk omkopplare (statisk switch) samt manuell bypass för serviceändamål. 
 
Redovisning av uppgifter. 
Alla efterfrågade värden ska där ej annat anges avse normaldrift i online mode och 
specificerad lasttyp. Värden angivna vid så kallad ekonomiläge med bypass omkopplare 
tillslagen eller liknande är inte giltiga. Förutom den direkta investeringskostnaden ska 
anbudsgivare vara beredd, att redovisa totalkostnad över tiden med drift och 
underhållskostnad. 
 
UPS:ens verkningsgrad ska vara verifierad av externt opartiskt organ typ TÜV, Norsk Veritas 
etc. 

 
Certifiering. 
Tillverkaren av UPS system ska vara certifierad enligt ISO 9000, ISO 14000. 
 
Normer. 
Prestanda och Topologi SS-EN 62040-3 (VFI-SS-111) 
Säkerhet (TÜV certifikat) SS-EN 62040-1-2 / SS-EN 60950-1 
EMC SS-EN 62040-2 
Produktcertifiering CE 
 
Huvuddata. 
 
Likriktaren ska vara av den typ som genererar max 3% i THDi harmoniska övertoner mot det 
matande nätet. 

Växelriktaren skall vara utrustad med typ 3 level IGBT. 

UPS skall vara utav modell transformer-less. 

Batteriladdningen skall vara temperaturkontrollerad och vid omgivningstemperatur över 25°C 
övergå till periodisk laddning för att förlänga batteri livslängden (EBS teknologi). 

UPS skall vara utrustad med inkopplad temperatursensor som placeras vid de externa 
batterierna så att korrekt batteriladdning kan genomföras även om de inte är placerade i 
samma rum. 

Automatiskt och programmerbart batteritest skall utföras av UPS och larm av ges vid 
avvikelser. 

UPS skall ha LAN utgång (RJ45) samt RS232/485 för övervakning i nätverk. 

UPS ska vara utrustad med relälarm med utgångar för generellt larm, batteridrift, låg 
batterinivå, UPS i bypassdrift, samt ingångar för ESD (nödstopp), generatordrift och externt 
larm. 

UPS skall kunna kompletteras (även i efterhand) med fler relälarm samt med mjukvara för 
övervakning och nedstängning av servrar. 

UPS skall ha ingång för positionskontakt för automatisk övergång till intern bypassdrift samt 
förregling av växelriktaren vid hantering av den externa manuella bypassbrytaren. 
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Teknisk data för UPS. 
 
Fabrikat/Modell Socomec Delphys Green Power 2.0 
 (Coromatic AB) 
Märkeffekt: 250kVA/250KW 
Effektfaktor på utgången: 1 
 
Ingångsdata 
Märkspänning: 3x400 + N 
Spänningsvariation: -20% - +15%  
Frekvens: 50-60 Hz  
Frekvensvariation:  42 – 65 Hz 
Effektfaktor: PF 0,99 
Strömdistorsion (THDi) <2% 
Softstart: 50A/sek ställbar 
 
Utgångsdata 
Märkspänning: 3x400V (valbar 380/400/415V). 
Spänningsvariation: ±1% 
Frekvens: 50-60 Hz 
Frekvensvariation: ±0,01% vid batteridrift. 
Crestfaktor: 3:1 
Spänningsdistorsion: <2% vid linjär last.  
Överlast: 125% i 10 min, 150% i 1 min. 
Effektfaktor: 1  
Verkningsgrad: >95% i onlinedrift vid en last av 50%. 
Kortslutningsström: 2,4 x In 100ms i batteridrift. 
 
Övrigt 
Ljudnivå: 71 dB 
IP-klass: IP20  
Drifttemperatur: 0 – 35° 
Max parallell kopplade UPSer 8 st. 
 
Övervakningssystem 
 
Övervakningssystemet ska vara utfört med alfanumerisk display i fronten på UPSen.  
Som i klar text visar driftvärden och larm. Larmutgångar i form av potentialfria kontakter ska 
finnas. 
Larm och drifthändelser ska loggas i systemets händelselogg med larm och händelsetyp samt 
datum och tid.  
Händelselistan ska rymma minst 250 händelser. Akustisk och optisk larmindikering ska finnas. 
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63.NC1: UPS-anläggning Delphys Green Power 2.0 320kVA. 
 
63.NC1:1 UPS-anläggningen skall vara utförd enligt följande. 
  

Dubbelkonverterande online enligt SS-EN 62040-3 (VFI-SS-111) 
UPSer skall innehålla IGBT likriktare med låg strömdistorsion på ingången. 
Växelriktare med level 3 på IGBT för att få högre verkningsgrad (96%). 
Elektrisk omkopplare (statisk switch) samt manuell bypass för serviceändamål. 
 
Redovisning av uppgifter. 
Alla efterfrågade värden ska där ej annat anges avse normaldrift i online mode och 
specificerad lasttyp. Värden angivna vid så kallad ekonomiläge med bypass omkopplare 
tillslagen eller liknande är inte giltiga. Förutom den direkta investeringskostnaden ska 
anbudsgivare vara beredd att  redovisa totalkostnad över tiden med drift och 
underhållskostnad.  
 
UPS:ens verkningsgrad ska vara verifierad av externt opartiskt organ typ TÜV, Norsk Veritas 
etc. 
. 
Certifiering. 
Tillverkaren av UPS system ska vara certifierad enligt ISO 9000, ISO 14000. 
 
Normer. 
Prestanda och Topologi SS-EN 62040-3 (VFI-SS-111) 
Säkerhet (TÜV certifikat) SS-EN 62040-1-2 / SS-EN 60950-1 
EMC SS-EN 62040-2 
Produktcertifiering CE 
 
Huvuddata. 
Likriktaren ska vara av den typ som genererar max 3% i THDi harmoniska övertoner mot det 
matande nätet. 

Växelriktaren skall vara utrustad med typ 3 level IGBT. 

UPS skall vara utav modell transformer-less. 

Batteriladdningen skall vara temperaturkontrollerad och vid omgivningstemperatur över 25°C 
övergå till periodisk laddning för att förlänga batteri livslängden (EBS teknologi). 

UPS skall vara utrustad med inkopplad temperatursensor som placeras vid de externa 
batterierna så att korrekt batteriladdning kan genomföras även om de inte är placerade i 
samma rum. 

Automatiskt och programmerbart batteritest skall utföras av UPS och larm av ges vid 
avvikelser. 

UPS skall ha LAN utgång (RJ45) samt RS232/485 för övervakning i nätverk. 

UPS ska vara utrustad med relälarm med utgångar för generellt larm, batteridrift, låg 
batterinivå, UPS i bypassdrift, samt ingångar för ESD (nödstopp), generatordrift och externt 
larm. 

UPS skall kunna kompletteras (även i efterhand) med fler relälarm samt med mjukvara för 
övervakning och nedstängning av servrar. 

UPS skall ha ingång för positionskontakt för automatisk övergång till intern bypassdrift samt 
förregling av växelriktaren vid hantering av den externa manuella bypassbrytaren. 
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Teknisk data för UPS. 
 
Fabrikat/Modell Socomec Delphys Green Power 2.0 
 (Coromatic AB) 
Märkeffekt: 320kVA/320KW 
Effektfaktor på utgången: 1 
 
Ingångsdata 
Märkspänning: 3x400V + N 
Spänningsvariation: -15% - +20%  
Frekvens: 50-60 Hz  
Frekvensvariation:  42 – 65 Hz 
Effektfaktor: PF 0,99 
Strömdistorsion (THDi) <2% 
Softstart: 50A/sek ställbar 
 
Utgångsdata 
Märkspänning: 3x400V (valbar 380/400/415V). 
Spänningsvariation: ±1% 
Frekvens: 50-60 Hz 
Frekvensvariation: ±0,02% vid batteridrift. 
Crestfaktor: 3:1 
Spänningsdistorsion: <2% vid linjär last.  
Överlast: 125% i 10 min, 150% i 1 min. 
Effektfaktor: 1  
Verkningsgrad: >95% i onlinedrift vid en last av 50%. 
Kortslutningsström: 3,4 x In i batteridrift. 
 
Övrigt 
Ljudnivå: 68 dB 
IP-klass: IP20  
Drifttemperatur: 0 – 35° 
Max parallell kopplade UPSer 4 st. 
 
Övervakningssystem 
 
Övervakningssystemet ska vara utfört med alfanumerisk display i fronten på UPSen.  
Som i klar text visar driftvärden och larm. Larmutgångar i form av potentialfria kontakter ska 
finnas. 
Larm och drifthändelser ska loggas i systemets händelselogg med larm och händelsetyp samt 
datum och tid.  
Händelselistan ska rymma minst 250 händelser. Akustisk och optisk larmindikering ska finnas. 
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63.NC1: UPS-anläggning Delphys Green Power 2.0 400kVA. 
 
63.NC1:1 UPS-anläggningen skall vara utförd enligt följande. 
  

Dubbelkonverterande online enligt SS-EN 62040-3 (VFI-SS-111) 
UPSer skall innehålla IGBT likriktare med låg strömdistorsion på ingången. 
Växelriktare med level 3 på IGBT för att få högre verkningsgrad (96%). 
Elektrisk omkopplare (statisk switch) samt manuell bypass för serviceändamål. 
 
Redovisning av uppgifter. 
Alla efterfrågade värden ska där ej annat anges avse normaldrift i online mode och 
specificerad lasttyp. Värden angivna vid så kallad ekonomiläge med bypass omkopplare 
tillslagen eller liknande är inte giltiga. Förutom den direkta investeringskostnaden ska 
anbudsgivare vara beredd att  redovisa totalkostnad över tiden med drift och 
underhållskostnad.  
 
UPS:ens verkningsgrad ska vara verifierad av externt opartiskt organ typ TÜV, Norsk Veritas 
etc. 
  
Certifiering. 
Tillverkaren av UPS system ska vara certifierad enligt ISO 9000, ISO 14000. 
 
Normer. 
 
Prestanda och Topologi SS-EN 62040-3 (VFI-SS-111) 
Säkerhet (TÜV certifikat) SS-EN 62040-1-2 / SS-EN 60950-1 
EMC SS-EN 62040-2 
Produktcertifiering CE 
 
Huvuddata. 
Likriktaren ska vara av den typ som genererar max 3% i THDi harmoniska övertoner mot det 
matande nätet. 

Växelriktaren skall vara utrustad med typ 3 level IGBT. 

UPS skall vara utav modell transformer-less 

Batteriladdningen skall vara temperaturkontrollerad och vid omgivningstemperatur över 25°C 
övergå till periodisk laddning för att förlänga batteri livslängden (EBS teknologi). 

UPS skall vara utrustad med inkopplad temperatursensor som placeras vid de externa 
batterierna så att korrekt batteriladdning kan genomföras även om de inte är placerade i 
samma rum. 

Automatiskt och programmerbart batteritest skall utföras av UPS och larm av ges vid 
avvikelser. 

UPS skall ha LAN utgång (RJ45) samt RS232/485 för övervakning i nätverk. 

UPS ska vara utrustad med relälarm med utgångar för generellt larm, batteridrift, låg 
batterinivå, UPS i bypassdrift, samt ingångar för ESD (nödstopp), generatordrift och externt 
larm. 

UPS skall kunna kompletteras (även i efterhand) med fler relälarm samt med mjukvara för 
övervakning och nedstängning av servrar. 

UPS skall ha ingång för positionskontakt för automatisk övergång till intern bypassdrift samt 
förregling av växelriktaren vid hantering av den externa manuella bypassbrytaren. 
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Teknisk data för UPS. 
 
Fabrikat/Modell Socomec Delphys Green Power 2.0 
 (Coromatic AB) 
Märkeffekt: 400kVA/400KW 
Effektfaktor på utgången: 1 
 
Ingångsdata 
Märkspänning: 3x400 + N 
Spänningsvariation: -15% - +20%  
Frekvens: 50-60 Hz  
Frekvensvariation:  42 – 65 Hz 
Effektfaktor: PF 0,99 
Strömdistorsion (THDi) <2% 
Softstart: 50A/sek ställbar 
 
Utgångsdata 
Märkspänning: 3x400V (valbar 380/400/415V). 
Spänningsvariation: ±1% 
Frekvens: 50-60 Hz 
Frekvensvariation: ±0,02% vid batteridrift. 
Crestfaktor: 3:1 
Spänningsdistorsion: <2% vid linjär last.  
Överlast: 125% i 10 min, 150% i 1 min. 
Effektfaktor: 1  
Verkningsgrad: >95% i onlinedrift vid en last av 50%. 
Kortslutningsström: 2,7 x In i batteridrift. 
 
Övrigt 
Ljudnivå: 68 dB 
IP-klass: IP20  
Drifttemperatur: 0 – 35° 
Max parallell kopplade UPSer 4 st. 
 
Övervakningssystem 
 
Övervakningssystemet ska vara utfört med alfanumerisk display i fronten på UPSen.  
Som i klar text visar driftvärden och larm. Larmutgångar i form av potentialfria kontakter ska 
finnas. 
Larm och drifthändelser ska loggas i systemets händelselogg med larm och händelsetyp samt 
datum och tid.  
Händelselistan ska rymma minst 250 händelser. Akustisk och optisk larmindikering ska finnas. 
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63.NC1: UPS-anläggning Delphys Green Power 2.0 500kVA. 
 
63.NC1:1 UPS-anläggningen skall vara utförd enligt följande. 
  

Dubbelkonverterande online enligt SS-EN 62040-3 (VFI-SS-111) 
UPSer skall innehålla IGBT likriktare med låg strömdistorsion på ingången. 
Växelriktare med level 3 på IGBT för att få högre verkningsgrad (96%). 
Elektrisk omkopplare (statisk switch) samt manuell bypass för serviceändamål. 
 
Redovisning av uppgifter. 
Alla efterfrågade värden ska där ej annat anges avse normaldrift i online mode och 
specificerad lasttyp. Värden angivna vid så kallad ekonomiläge med bypass omkopplare 
tillslagen eller liknande är inte giltiga. Förutom den direkta investeringskostnaden ska 
anbudsgivare vara beredd att  redovisa totalkostnad över tiden med drift och 
underhållskostnad.  
 
UPS:ens verkningsgrad ska vara verifierad av externt opartiskt organ typ TÜV, Norsk Veritas 
etc. 
  
Certifiering. 
Tillverkaren av UPS system ska vara certifierad enligt ISO 9000, ISO 14000. 
 
Normer. 
 
Prestanda och Topologi SS-EN 62040-3 (VFI-SS-111) 
Säkerhet (TÜV certifikat) SS-EN 62040-1-2 / SS-EN 60950-1 
EMC SS-EN 62040-2 
Produktcertifiering CE 
 
Huvuddata. 
Likriktaren ska vara av den typ som genererar max 3% i THDi harmoniska övertoner mot det 
matande nätet. 

Växelriktaren skall vara utrustad med typ 3 level IGBT. 

UPS skall vara utav modell transformer-less 

Batteriladdningen skall vara temperaturkontrollerad och vid omgivningstemperatur över 25°C 
övergå till periodisk laddning för att förlänga batteri livslängden (EBS teknologi). 

UPS skall vara utrustad med inkopplad temperatursensor som placeras vid de externa 
batterierna så att korrekt batteriladdning kan genomföras även om de inte är placerade i 
samma rum. 

Automatiskt och programmerbart batteritest skall utföras av UPS och larm av ges vid 
avvikelser. 

UPS skall ha LAN utgång (RJ45) samt RS232/485 för övervakning i nätverk. 

UPS ska vara utrustad med relälarm med utgångar för generellt larm, batteridrift, låg 
batterinivå, UPS i bypassdrift, samt ingångar för ESD (nödstopp), generatordrift och externt 
larm. 

UPS skall kunna kompletteras (även i efterhand) med fler relälarm samt med mjukvara för 
övervakning och nedstängning av servrar. 

UPS skall ha ingång för positionskontakt för automatisk övergång till intern bypassdrift samt 
förregling av växelriktaren vid hantering av den externa manuella bypassbrytaren. 
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Teknisk data för UPS. 
 
Fabrikat/Modell Socomec Delphys Green Power 2.0 
 (Coromatic AB) 
Märkeffekt: 500kVA/500KW 
Effektfaktor på utgången: 1 
 
Ingångsdata 
Märkspänning: 3x400 + N 
Spänningsvariation: -15% - +20%  
Frekvens: 50-60 Hz  
Frekvensvariation:  42 – 65 Hz 
Effektfaktor: PF 0,99 
Strömdistorsion (THDi) <2% 
Softstart: 50A/sek ställbar 
 
Utgångsdata 
Märkspänning: 3x400V (valbar 380/400/415V). 
Spänningsvariation: ±1% 
Frekvens: 50-60 Hz 
Frekvensvariation: ±0,02% vid batteridrift. 
Crestfaktor: 3:1 
Spänningsdistorsion: <2% vid linjär last.  
Överlast: 125% i 10 min, 150% i 1 min. 
Effektfaktor: 1  
Verkningsgrad: >95% i onlinedrift vid en last av 50%. 
Kortslutningsström: 2,4 x In i batteridrift. 
 
Övrigt 
Ljudnivå: 72 dB 
IP-klass: IP20  
Drifttemperatur: 0 – 35° 
Max parallell kopplade UPSer 8 st. 
 
Övervakningssystem 
 
Övervakningssystemet ska vara utfört med alfanumerisk display i fronten på UPSen.  
Som i klar text visar driftvärden och larm. Larmutgångar i form av potentialfria kontakter ska 
finnas. 
Larm och drifthändelser ska loggas i systemets händelselogg med larm och händelsetyp samt 
datum och tid.  
Händelselistan ska rymma minst 250 händelser. Akustisk och optisk larmindikering ska finnas. 
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63.NC1: UPS-anläggning Delphys Green Power 2.0 600kVA. 
 
63.NC1:1 UPS-anläggningen skall vara utförd enligt följande. 
  

Dubbelkonverterande online enligt SS-EN 62040-3 (VFI-SS-111) 
UPSer skall innehålla IGBT likriktare med låg strömdistorsion på ingången. 
Växelriktare med level 3 på IGBT för att få högre verkningsgrad (96%). 
Elektrisk omkopplare (statisk switch) samt manuell bypass för serviceändamål. 
 
Redovisning av uppgifter. 
Alla efterfrågade värden ska där ej annat anges avse normaldrift i online mode och 
specificerad lasttyp. Värden angivna vid så kallad ekonomiläge med bypass omkopplare 
tillslagen eller liknande är inte giltiga. Förutom den direkta investeringskostnaden ska 
anbudsgivare vara beredd att  redovisa totalkostnad över tiden med drift och 
underhållskostnad.  
 
UPS:ens verkningsgrad ska vara verifierad av externt opartiskt organ typ TÜV, Norsk Veritas 
etc. 
  
Certifiering. 
Tillverkaren av UPS system ska vara certifierad enligt ISO 9000, ISO 14000. 
 
Normer. 
 
Prestanda och Topologi SS-EN 62040-3 (VFI-SS-111) 
Säkerhet (TÜV certifikat) SS-EN 62040-1-2 / SS-EN 60950-1 
EMC SS-EN 62040-2 
Produktcertifiering CE 
 
Huvuddata. 
Likriktaren ska vara av den typ som genererar max 3% i THDi harmoniska övertoner mot det 
matande nätet. 

Växelriktaren skall vara utrustad med typ 3 level IGBT. 

UPS skall vara utav modell transformer-less 

Batteriladdningen skall vara temperaturkontrollerad och vid omgivningstemperatur över 25°C 
övergå till periodisk laddning för att förlänga batteri livslängden (EBS teknologi). 

UPS skall vara utrustad med inkopplad temperatursensor som placeras vid de externa 
batterierna så att korrekt batteriladdning kan genomföras även om de inte är placerade i 
samma rum. 

Automatiskt och programmerbart batteritest skall utföras av UPS och larm av ges vid 
avvikelser. 

UPS skall ha LAN utgång (RJ45) samt RS232/485 för övervakning i nätverk. 

UPS ska vara utrustad med relälarm med utgångar för generellt larm, batteridrift, låg 
batterinivå, UPS i bypassdrift, samt ingångar för ESD (nödstopp), generatordrift och externt 
larm. 

UPS skall kunna kompletteras (även i efterhand) med fler relälarm samt med mjukvara för 
övervakning och nedstängning av servrar. 

UPS skall ha ingång för positionskontakt för automatisk övergång till intern bypassdrift samt 
förregling av växelriktaren vid hantering av den externa manuella bypassbrytaren. 
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Teknisk data för UPS. 
 
Fabrikat/Modell Socomec Delphys Green Power 2.0 
 (Coromatic AB) 
Märkeffekt: 600kVA/600KW 
Effektfaktor på utgången: 1 
 
Ingångsdata 
Märkspänning: 3x400 + N 
Spänningsvariation: -15% - +20%  
Frekvens: 50-60 Hz  
Frekvensvariation:  42 – 65 Hz 
Effektfaktor: PF 0,99 
Strömdistorsion (THDi) <2% 
Softstart: 50A/sek ställbar 
 
Utgångsdata 
Märkspänning: 3x400V (valbar 380/400/415V). 
Spänningsvariation: ±1% 
Frekvens: 50-60 Hz 
Frekvensvariation: ±0,02% vid batteridrift. 
Crestfaktor: 3:1 
Spänningsdistorsion: <2% vid linjär last.  
Överlast: 125% i 10 min, 150% i 1 min. 
Effektfaktor: 1  
Verkningsgrad: >95% i onlinedrift vid en last av 50%. 
Kortslutningsström: 2,8 x In i batteridrift. 
 
Övrigt 
Ljudnivå: 74 dB 
IP-klass: IP20  
Drifttemperatur: 0 – 35° 
Max parallell kopplade UPSer 4 st. 
 
Övervakningssystem 
 
Övervakningssystemet ska vara utfört med alfanumerisk display i fronten på UPSen.  
Som i klar text visar driftvärden och larm. Larmutgångar i form av potentialfria kontakter ska 
finnas. 
Larm och drifthändelser ska loggas i systemets händelselogg med larm och händelsetyp samt 
datum och tid.  
Händelselistan ska rymma minst 250 händelser. Akustisk och optisk larmindikering ska finnas. 
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63.NC1: UPS-anläggning Delphys Green Power 2.0 800kVA. 
 
63.NC1:1 UPS-anläggningen skall vara utförd enligt följande. 
  

Dubbelkonverterande online enligt SS-EN 62040-3 (VFI-SS-111) 
UPSer skall innehålla IGBT likriktare med låg strömdistorsion på ingången. 
Växelriktare med level 3 på IGBT för att få högre verkningsgrad (96%). 
Elektrisk omkopplare (statisk switch) samt manuell bypass för serviceändamål. 
 
Redovisning av uppgifter. 
Alla efterfrågade värden ska där ej annat anges avse normaldrift i online mode och 
specificerad lasttyp. Värden angivna vid så kallad ekonomiläge med bypass omkopplare 
tillslagen eller liknande är inte giltiga. Förutom den direkta investeringskostnaden ska 
anbudsgivare vara beredd att  redovisa totalkostnad över tiden med drift och 
underhållskostnad.  
 
UPS:ens verkningsgrad ska vara verifierad av externt opartiskt organ typ TÜV, Norsk Veritas 
etc. 
  
Certifiering. 
Tillverkaren av UPS system ska vara certifierad enligt ISO 9000, ISO 14000. 
 
Normer. 
 
Prestanda och Topologi SS-EN 62040-3 (VFI-SS-111) 
Säkerhet (TÜV certifikat) SS-EN 62040-1-2 / SS-EN 60950-1 
EMC SS-EN 62040-2 
Produktcertifiering CE 
 
Huvuddata. 
Likriktaren ska vara av den typ som genererar max 3% i THDi harmoniska övertoner mot det 
matande nätet. 

Växelriktaren skall vara utrustad med typ 3 level IGBT. 

UPS skall vara utav modell transformer-less 

Batteriladdningen skall vara temperaturkontrollerad och vid omgivningstemperatur över 25°C 
övergå till periodisk laddning för att förlänga batteri livslängden (EBS teknologi). 

UPS skall vara utrustad med inkopplad temperatursensor som placeras vid de externa 
batterierna så att korrekt batteriladdning kan genomföras även om de inte är placerade i 
samma rum. 

Automatiskt och programmerbart batteritest skall utföras av UPS och larm av ges vid 
avvikelser. 

UPS skall ha LAN utgång (RJ45) samt RS232/485 för övervakning i nätverk. 

UPS ska vara utrustad med relälarm med utgångar för generellt larm, batteridrift, låg 
batterinivå, UPS i bypassdrift, samt ingångar för ESD (nödstopp), generatordrift och externt 
larm. 

UPS skall kunna kompletteras (även i efterhand) med fler relälarm samt med mjukvara för 
övervakning och nedstängning av servrar. 

UPS skall ha ingång för positionskontakt för automatisk övergång till intern bypassdrift samt 
förregling av växelriktaren vid hantering av den externa manuella bypassbrytaren. 
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Teknisk data för UPS. 
 
Fabrikat/Modell Socomec Delphys Green Power 2.0 
 (Coromatic AB) 
Märkeffekt: 800kVA/800KW 
Effektfaktor på utgången: 1 
 
Ingångsdata 
Märkspänning: 3x400 + N 
Spänningsvariation: -15% - +20%  
Frekvens: 50-60 Hz  
Frekvensvariation:  42 – 65 Hz 
Effektfaktor: PF 0,99 
Strömdistorsion (THDi) <2% 
Softstart: 50A/sek ställbar 
 
Utgångsdata 
Märkspänning: 3x400V (valbar 380/400/415V). 
Spänningsvariation: ±1% 
Frekvens: 50-60 Hz 
Frekvensvariation: ±0,02% vid batteridrift. 
Crestfaktor: 3:1 
Spänningsdistorsion: <2% vid linjär last.  
Överlast: 125% i 10 min, 150% i 1 min. 
Effektfaktor: 1  
Verkningsgrad: >95% i onlinedrift vid en last av 50%. 
Kortslutningsström: 2,1 x In i batteridrift. 
 
Övrigt 
Ljudnivå: 74 dB 
IP-klass: IP20  
Drifttemperatur: 0 – 35° 
Max parallell kopplade UPSer 4 st. 
 
Övervakningssystem 
 
Övervakningssystemet ska vara utfört med alfanumerisk display i fronten på UPSen.  
Som i klar text visar driftvärden och larm. Larmutgångar i form av potentialfria kontakter ska 
finnas. 
Larm och drifthändelser ska loggas i systemets händelselogg med larm och händelsetyp samt 
datum och tid.  
Händelselistan ska rymma minst 250 händelser. Akustisk och optisk larmindikering ska finnas. 
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63.NC1:        UPS-anläggning Masterys IP+ 10kVA. 
 
63.NC1:1 UPS-anläggningen skall vara utförd enligt följande. 
  

Dubbelkonverterande online enligt SS-EN 62040-3 (VFI-SS-111) 
UPSer skall innehålla IGBT likriktare med låg strömdistorsion på ingången. 
Växelriktare med level 3 på IGBT för att få högre verkningsgrad (96%). 
Elektrisk omkopplare (statisk switch) samt manuell bypass för serviceändamål. 
 
Redovisning av uppgifter. 
 
Alla efterfrågade värden ska där ej annat anges avse normaldrift i online mode och 
specificerad lasttyp. Värden angivna vid så kallad ekonomiläge med bypass omkopplare 
tillslagen eller liknande är inte giltiga. Förutom den direkta investeringskostnaden ska 
anbudsgivare vara beredd, att redovisa totalkostnad över tiden med drift och 
underhållskostnad.  
 
UPS:ens verkningsgrad ska vara verifierad av externt opartiskt organ typ TÜV, Norsk Veritas 
etc. 

 
Certifiering. 
Tillverkaren av UPS system ska vara certifierad enligt ISO 9001, ISO 14000. 
 
Normer. 
Prestanda och Topologi SS-EN 62040-3 (VFI-SS-111) 
Säkerhet (TÜV certifikat) SS-EN 62040-1-2 / SS-EN 60950-1 
EMC SS-EN 62040-2 
Produktcertifiering CE 
 
Huvuddata. 
Likriktaren ska vara av den typ som genererar max 3% i THDi harmoniska övertoner mot det 
matande nätet. 

Växelriktaren skall vara utrustad med typ 3 level IGBT. 

UPSen ska vara utrustad med galvanisk frånskild transformator för typiska industriella miljöer. 

Energisparläge vid parallellkonfiguration 

Batteriladdningen skall vara temperaturkontrollerad och vid omgivningstemperatur över 25°C 
övergå till periodisk laddning för att förlänga batteri livslängden (EBS teknologi). 

UPS skall vara utrustad med inkopplad temperatursensor som placeras vid de externa 
batterierna så att korrekt batteriladdning kan genomföras även om de inte är placerade i 
samma rum. 

Automatiskt och programmerbart batteritest skall utföras av UPS och larm av ges vid 
avvikelser. 

UPS skall ha LAN utgång (RJ45) samt RS232/485 för övervakning i nätverk. 
 
UPS ska vara utrustad med relälarm med utgångar för generellt larm, batteridrift, låg 
batterinivå, UPS i bypassdrift, samt ingångar för ESD (nödstopp), generatordrift och externt 
larm. 

UPS skall kunna kompletteras (även i efterhand) med fler relälarm samt med mjukvara för 
övervakning och nedstängning av servrar. 

UPS skall ha ingång för positionskontakt för automatisk övergång till intern bypassdrift samt 
förregling av växelriktaren vid hantering av den externa manuella bypassbrytaren. 
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Teknisk data för UPS. 
 

Fabrikat/Modell Socomec Masterys IP+ 
 (Coromatic AB) 
Märkeffekt: 10kVA/9KW 
Effektfaktor på utgången: 0,9 
 
Ingångsdata 
Märkspänning: 3x400V+N 
Spänningsvariation: ± 20% (-40% vid en last av 50%). 
Frekvens: 50-60 Hz  
Frekvensvariation:  ±10% (45 – 65 Hz) 
Effektfaktor: PF 0,99 
Strömdistorsion (THDi) <3% 
 
Utgångsdata 
Märkspänning: 1-fas: N+230V (valbar 220/230/240V). 
 3-fas: 3x400V (valbar 380/400/415V). 
Spänningsvariation: ±1% vid linjär last 
Frekvens: 50-60 Hz 
Frekvensvariation: ±0,01% vid batteridrift. 
Crestfaktor: 3:1 
Spänningsdistorsion: 1% vid linjär last. 
Överlast: 125% i 10 min, 150% i 1 min. 
Effektfaktor: 0,9  
Verkningsgrad: >95% i onlinedrift vid en last av 50%. 
Kortslutningsström: 2,7 x In 40ms i batteridrift. 
 
Övrigt 
Ljudnivå: <52 dB 
IP-klass: IP31 (Tillval IP52) 
Drifttemperatur: 0 – 40° 
Max parallell kopplade UPSer 6 st. 

 
Övervakningssystem 

 
Övervakningssystemet ska vara utfört med alfanumerisk display i fronten på UPSen.  
Som i klar text visar driftvärden och larm. Larmutgångar i form av potentialfria kontakter ska 
finnas.  
Larm och drifthändelser ska loggas i systemets händelselogg med larm och händelsetyp samt 
datum och tid.  
Händelselistan ska rymma minst 250 händelser. Akustisk och optisk larmindikering ska finnas. 
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63.NC1:        UPS-anläggning Masterys IP+ 15kVA. 
 
63.NC1:1 UPS-anläggningen skall vara utförd enligt följande. 
  

Dubbelkonverterande online enligt SS-EN 62040-3 (VFI-SS-111) 
UPSer skall innehålla IGBT likriktare med låg strömdistorsion på ingången. 
Växelriktare med level 3 på IGBT för att få högre verkningsgrad (96%). 
Elektrisk omkopplare (statisk switch) samt manuell bypass för serviceändamål. 
 
Redovisning av uppgifter. 
 
Alla efterfrågade värden ska där ej annat anges avse normaldrift i online mode och 
specificerad lasttyp. Värden angivna vid så kallad ekonomiläge med bypass omkopplare 
tillslagen eller liknande är inte giltiga. Förutom den direkta investeringskostnaden ska 
anbudsgivare vara beredd, att redovisa totalkostnad över tiden med drift och 
underhållskostnad.  
 
UPS:ens verkningsgrad ska vara verifierad av externt opartiskt organ typ TÜV, Norsk Veritas 
etc. 

 
Certifiering. 
Tillverkaren av UPS system ska vara certifierad enligt ISO 9001, ISO 14000. 
 
Normer. 
Prestanda och Topologi SS-EN 62040-3 (VFI-SS-111) 
Säkerhet (TÜV certifikat) SS-EN 62040-1-2 / SS-EN 60950-1 
EMC SS-EN 62040-2 
Produktcertifiering CE 
 
Huvuddata. 
Likriktaren ska vara av den typ som genererar max 3% i THDi harmoniska övertoner mot det 
matande nätet. 

Växelriktaren skall vara utrustad med typ 3 level IGBT. 

UPSen ska vara utrustad med galvanisk frånskild transformator för typiska industriella miljöer. 

Energisparläge vid parallellkonfiguration 

Batteriladdningen skall vara temperaturkontrollerad och vid omgivningstemperatur över 25°C 
övergå till periodisk laddning för att förlänga batteri livslängden (EBS teknologi). 

UPS skall vara utrustad med inkopplad temperatursensor som placeras vid de externa 
batterierna så att korrekt batteriladdning kan genomföras även om de inte är placerade i 
samma rum. 

Automatiskt och programmerbart batteritest skall utföras av UPS och larm av ges vid 
avvikelser. 

UPS skall ha LAN utgång (RJ45) samt RS232/485 för övervakning i nätverk. 
 
UPS ska vara utrustad med relälarm med utgångar för generellt larm, batteridrift, låg 
batterinivå, UPS i bypassdrift, samt ingångar för ESD (nödstopp), generatordrift och externt 
larm. 

UPS skall kunna kompletteras (även i efterhand) med fler relälarm samt med mjukvara för 
övervakning och nedstängning av servrar. 

UPS skall ha ingång för positionskontakt för automatisk övergång till intern bypassdrift samt 
förregling av växelriktaren vid hantering av den externa manuella bypassbrytaren. 
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Teknisk data för UPS. 
 

Fabrikat/Modell Socomec Masterys IP+ 
 (Coromatic AB) 
Märkeffekt: 15kVA/13,5KW 
Effektfaktor på utgången: 0,9 
 
Ingångsdata 
Märkspänning: 3x400V+N 
Spänningsvariation: ± 20% (-40% vid en last av 50%). 
Frekvens: 50-60 Hz  
Frekvensvariation:  ±10% (45 – 65 Hz) 
Effektfaktor: PF 0,99 
Strömdistorsion (THDi) <3% 
 
Utgångsdata 
Märkspänning: 1-fas: N+230V (valbar 220/230/240V). 
 3-fas: 3x400V (valbar 380/400/415V). 
Spänningsvariation: ±1% vid linjär last 
Frekvens: 50-60 Hz 
Frekvensvariation: ±0,01% vid batteridrift. 
Crestfaktor: 3:1 
Spänningsdistorsion: 1% vid linjär last. 
Överlast: 125% i 10 min, 150% i 1 min. 
Effektfaktor: 0,9  
Verkningsgrad: >95% i onlinedrift vid en last av 50%. 
Kortslutningsström: 2,7 x In 40ms i batteridrift. 
 
Övrigt 
Ljudnivå: <52 dB 
IP-klass: IP31 (Tillval IP52) 
Drifttemperatur: 0 – 40° 
Max parallell kopplade UPSer 6 st. 

 
Övervakningssystem 

 
Övervakningssystemet ska vara utfört med alfanumerisk display i fronten på UPSen.  
Som i klar text visar driftvärden och larm. Larmutgångar i form av potentialfria kontakter ska 
finnas.  
Larm och drifthändelser ska loggas i systemets händelselogg med larm och händelsetyp samt 
datum och tid.  
Händelselistan ska rymma minst 250 händelser. Akustisk och optisk larmindikering ska finnas. 
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63.NC1: UPS-anläggning Masterys IP+ 20kVA. 
 
63.NC1:1 UPS-anläggningen skall vara utförd enligt följande. 
  

Dubbelkonverterande online enligt SS-EN 62040-3 (VFI-SS-111) 
UPSer skall innehålla IGBT likriktare med låg strömdistorsion på ingången. 
Växelriktare med level 3 på IGBT för att få högre verkningsgrad (96%). 
Elektrisk omkopplare (statisk switch) samt manuell bypass för serviceändamål. 
 
Redovisning av uppgifter. 
 
Alla efterfrågade värden ska där ej annat anges avse normaldrift i online mode och 
specificerad lasttyp. Värden angivna vid så kallad ekonomiläge med bypass omkopplare 
tillslagen eller liknande är inte giltiga. Förutom den direkta investeringskostnaden ska 
anbudsgivare vara beredd, att redovisa totalkostnad över tiden med drift och 
underhållskostnad.  
 
UPS:ens verkningsgrad ska vara verifierad av externt opartiskt organ typ TÜV, Norsk Veritas 
etc. 

 
Certifiering. 
Tillverkaren av UPS system ska vara certifierad enligt ISO 9001, ISO 14000. 
 
Normer. 
Prestanda och Topologi SS-EN 62040-3 (VFI-SS-111) 
Säkerhet (TÜV certifikat) SS-EN 62040-1-2 / SS-EN 60950-1 
EMC SS-EN 62040-2 
Produktcertifiering CE 
 
Huvuddata. 
Likriktaren ska vara av den typ som genererar max 3% i THDi harmoniska övertoner mot det 
matande nätet. 

Växelriktaren skall vara utrustad med typ 3 level IGBT. 

UPSen ska vara utrustad med galvanisk frånskild transformator för typiska industriella miljöer. 

Energisparläge vid parallellkonfiguration 

Batteriladdningen skall vara temperaturkontrollerad och vid omgivningstemperatur över 25°C 
övergå till periodisk laddning för att förlänga batteri livslängden (EBS teknologi). 

UPS skall vara utrustad med inkopplad temperatursensor som placeras vid de externa 
batterierna så att korrekt batteriladdning kan genomföras även om de inte är placerade i 
samma rum. 

Automatiskt och programmerbart batteritest skall utföras av UPS och larm av ges vid 
avvikelser. 

UPS skall ha LAN utgång (RJ45) samt RS232/485 för övervakning i nätverk. 
 
UPS ska vara utrustad med relälarm med utgångar för generellt larm, batteridrift, låg 
batterinivå, UPS i bypassdrift, samt ingångar för ESD (nödstopp), generatordrift och externt 
larm. 

UPS skall kunna kompletteras (även i efterhand) med fler relälarm samt med mjukvara för 
övervakning och nedstängning av servrar. 

UPS skall ha ingång för positionskontakt för automatisk övergång till intern bypassdrift samt 
förregling av växelriktaren vid hantering av den externa manuella bypassbrytaren. 
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Teknisk data för UPS. 
 

Fabrikat/Modell Socomec Masterys IP+ 
 (Coromatic AB) 
Märkeffekt: 20kVA/18KW 
Effektfaktor på utgången: 0,9 
 
Ingångsdata 
Märkspänning: 3x400V+N 
Spänningsvariation: ± 20% (-40% vid en last av 50%). 
Frekvens: 50-60 Hz  
Frekvensvariation:  ±10% (45 – 65 Hz) 
Effektfaktor: PF 0,99 
Strömdistorsion (THDi) <3% 
 
Utgångsdata 
Märkspänning: 1-fas: N+230V (valbar 220/230/240V). 
 3-fas: 3x400V (valbar 380/400/415V). 
Spänningsvariation: ±1% vid linjär last 
Frekvens: 50-60 Hz 
Frekvensvariation: ±0,01% vid batteridrift. 
Crestfaktor: 3:1 
Spänningsdistorsion: 1% vid linjär last. 
Överlast: 125% i 10 min, 150% i 1 min. 
Effektfaktor: 0,9  
Verkningsgrad: >95% i onlinedrift vid en last av 50%. 
Kortslutningsström: 2,7 x In 40ms i batteridrift. 
 
Övrigt 
Ljudnivå: <52 dB 
IP-klass: IP31 (Tillval IP52) 
Drifttemperatur: 0 – 40° 
Max parallell kopplade UPSer 6 st. 

 
Övervakningssystem 

 
Övervakningssystemet ska vara utfört med alfanumerisk display i fronten på UPSen.  
Som i klar text visar driftvärden och larm. Larmutgångar i form av potentialfria kontakter ska 
finnas.  
Larm och drifthändelser ska loggas i systemets händelselogg med larm och händelsetyp samt 
datum och tid.  
Händelselistan ska rymma minst 250 händelser. Akustisk och optisk larmindikering ska finnas. 
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63.NC1: UPS-anläggning Masterys IP+ 30kVA. 
 
63.NC1:1 UPS-anläggningen skall vara utförd enligt följande. 
  

Dubbelkonverterande online enligt SS-EN 62040-3 (VFI-SS-111) 
UPSer skall innehålla IGBT likriktare med låg strömdistorsion på ingången. 
Växelriktare med level 3 på IGBT för att få högre verkningsgrad (96%). 
Elektrisk omkopplare (statisk switch) samt manuell bypass för serviceändamål. 
 
Redovisning av uppgifter. 
 
Alla efterfrågade värden ska där ej annat anges avse normaldrift i online mode och 
specificerad lasttyp. Värden angivna vid så kallad ekonomiläge med bypass omkopplare 
tillslagen eller liknande är inte giltiga. Förutom den direkta investeringskostnaden ska 
anbudsgivare vara beredd, att redovisa totalkostnad över tiden med drift och 
underhållskostnad.  
 
UPS:ens verkningsgrad ska vara verifierad av externt opartiskt organ typ TÜV, Norsk Veritas 
etc. 

 
Certifiering. 
Tillverkaren av UPS system ska vara certifierad enligt ISO 9001, ISO 14000. 
 
Normer. 
Prestanda och Topologi SS-EN 62040-3 (VFI-SS-111) 
Säkerhet (TÜV certifikat) SS-EN 62040-1-2 / SS-EN 60950-1 
EMC SS-EN 62040-2 
Produktcertifiering CE 
 
Huvuddata. 
Likriktaren ska vara av den typ som genererar max 3% i THDi harmoniska övertoner mot det 
matande nätet. 

Växelriktaren skall vara utrustad med typ 3 level IGBT. 

UPSen ska vara utrustad med galvanisk frånskild transformator för typiska industriella miljöer. 

Energisparläge vid parallellkonfiguration 

Batteriladdningen skall vara temperaturkontrollerad och vid omgivningstemperatur över 25°C 
övergå till periodisk laddning för att förlänga batteri livslängden (EBS teknologi). 

UPS skall vara utrustad med inkopplad temperatursensor som placeras vid de externa 
batterierna så att korrekt batteriladdning kan genomföras även om de inte är placerade i 
samma rum. 

Automatiskt och programmerbart batteritest skall utföras av UPS och larm av ges vid 
avvikelser. 

UPS skall ha LAN utgång (RJ45) samt RS232/485 för övervakning i nätverk. 
 
UPS ska vara utrustad med relälarm med utgångar för generellt larm, batteridrift, låg 
batterinivå, UPS i bypassdrift, samt ingångar för ESD (nödstopp), generatordrift och externt 
larm. 

UPS skall kunna kompletteras (även i efterhand) med fler relälarm samt med mjukvara för 
övervakning och nedstängning av servrar. 

UPS skall ha ingång för positionskontakt för automatisk övergång till intern bypassdrift samt 
förregling av växelriktaren vid hantering av den externa manuella bypassbrytaren. 
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Teknisk data för UPS. 
 

Fabrikat/Modell Socomec Masterys IP+ 
 (Coromatic AB) 
Märkeffekt: 30kVA/27KW 
Effektfaktor på utgången: 0,9 
 
Ingångsdata 
Märkspänning: 3x400V+N 
Spänningsvariation: ± 20% (-40% vid en last av 50%). 
Frekvens: 50-60 Hz  
Frekvensvariation:  ±10% (45 – 65 Hz) 
Effektfaktor: PF 0,99 
Strömdistorsion (THDi) <3% 
 
Utgångsdata 
Märkspänning: 1-fas: N+230V (valbar 220/230/240V). 
 3-fas: 3x400V (valbar 380/400/415V). 
Spänningsvariation: ±1% vid linjär last 
Frekvens: 50-60 Hz 
Frekvensvariation: ±0,01% vid batteridrift. 
Crestfaktor: 3:1 
Spänningsdistorsion: 1% vid linjär last. 
Överlast: 125% i 10 min, 150% i 1 min. 
Effektfaktor: 0,9  
Verkningsgrad: >95% i onlinedrift vid en last av 50%. 
Kortslutningsström: 2,7 x In 40ms i batteridrift. 
 
Övrigt 
Ljudnivå: <55 dB 
IP-klass: IP31 (Tillval IP52) 
Drifttemperatur: 0 – 40° 
Max parallell kopplade UPSer 6 st. 

 
Övervakningssystem 

 
Övervakningssystemet ska vara utfört med alfanumerisk display i fronten på UPSen.  
Som i klar text visar driftvärden och larm. Larmutgångar i form av potentialfria kontakter ska 
finnas.  
Larm och drifthändelser ska loggas i systemets händelselogg med larm och händelsetyp samt 
datum och tid.  
Händelselistan ska rymma minst 250 händelser. Akustisk och optisk larmindikering ska finnas. 
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63.NC1: UPS-anläggning Masterys IP+ 40kVA. 
 
63.NC1:1 UPS-anläggningen skall vara utförd enligt följande. 
  

Dubbelkonverterande online enligt SS-EN 62040-3 (VFI-SS-111) 
UPSer skall innehålla IGBT likriktare med låg strömdistorsion på ingången. 
Växelriktare med level 3 på IGBT för att få högre verkningsgrad (96%). 
Elektrisk omkopplare (statisk switch) samt manuell bypass för serviceändamål. 
 
Redovisning av uppgifter. 
 
Alla efterfrågade värden ska där ej annat anges avse normaldrift i online mode och 
specificerad lasttyp. Värden angivna vid så kallad ekonomiläge med bypass omkopplare 
tillslagen eller liknande är inte giltiga. Förutom den direkta investeringskostnaden ska 
anbudsgivare vara beredd, att redovisa totalkostnad över tiden med drift och 
underhållskostnad.  
 
UPS:ens verkningsgrad ska vara verifierad av externt opartiskt organ typ TÜV, Norsk Veritas 
etc. 

 
Certifiering. 
Tillverkaren av UPS system ska vara certifierad enligt ISO 9001, ISO 14000. 
 
Normer. 
Prestanda och Topologi SS-EN 62040-3 (VFI-SS-111) 
Säkerhet (TÜV certifikat) SS-EN 62040-1-2 / SS-EN 60950-1 
EMC SS-EN 62040-2 
Produktcertifiering CE 
 
Huvuddata. 
Likriktaren ska vara av den typ som genererar max 3% i THDi harmoniska övertoner mot det 
matande nätet. 

Växelriktaren skall vara utrustad med typ 3 level IGBT. 

UPSen ska vara utrustad med galvanisk frånskild transformator för typiska industriella miljöer. 

Energisparläge vid parallellkonfiguration 

Batteriladdningen skall vara temperaturkontrollerad och vid omgivningstemperatur över 25°C 
övergå till periodisk laddning för att förlänga batteri livslängden (EBS teknologi). 

UPS skall vara utrustad med inkopplad temperatursensor som placeras vid de externa 
batterierna så att korrekt batteriladdning kan genomföras även om de inte är placerade i 
samma rum. 

Automatiskt och programmerbart batteritest skall utföras av UPS och larm av ges vid 
avvikelser. 

UPS skall ha LAN utgång (RJ45) samt RS232/485 för övervakning i nätverk. 
 
UPS ska vara utrustad med relälarm med utgångar för generellt larm, batteridrift, låg 
batterinivå, UPS i bypassdrift, samt ingångar för ESD (nödstopp), generatordrift och externt 
larm. 

UPS skall kunna kompletteras (även i efterhand) med fler relälarm samt med mjukvara för 
övervakning och nedstängning av servrar. 

UPS skall ha ingång för positionskontakt för automatisk övergång till intern bypassdrift samt 
förregling av växelriktaren vid hantering av den externa manuella bypassbrytaren. 
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Teknisk data för UPS. 
 

Fabrikat/Modell Socomec Masterys IP+ 
 (Coromatic AB) 
Märkeffekt: 40kVA/36KW 
Effektfaktor på utgången: 0,9 
 
Ingångsdata 
Märkspänning: 3x400V+N 
Spänningsvariation: ± 20% (-40% vid en last av 50%). 
Frekvens: 50-60 Hz  
Frekvensvariation:  ±10% (45 – 65 Hz) 
Effektfaktor: PF 0,99 
Strömdistorsion (THDi) <3% 
 
Utgångsdata 
Märkspänning: 1-fas: N+230V (valbar 220/230/240V). 
 3-fas: 3x400V (valbar 380/400/415V). 
Spänningsvariation: ±1% vid linjär last 
Frekvens: 50-60 Hz 
Frekvensvariation: ±0,01% vid batteridrift. 
Crestfaktor: 3:1 
Spänningsdistorsion: 1% vid linjär last. 
Överlast: 125% i 10 min, 150% i 1 min. 
Effektfaktor: 0,9  
Verkningsgrad: >95% i onlinedrift vid en last av 50%. 
Kortslutningsström: 2,7 x In 40ms i batteridrift. 
 
Övrigt 
Ljudnivå: <55 dB 
IP-klass: IP31 (Tillval IP52) 
Drifttemperatur: 0 – 40° 
Max parallell kopplade UPSer 6 st. 

 
Övervakningssystem 

 
Övervakningssystemet ska vara utfört med alfanumerisk display i fronten på UPSen.  
Som i klar text visar driftvärden och larm. Larmutgångar i form av potentialfria kontakter ska 
finnas.  
Larm och drifthändelser ska loggas i systemets händelselogg med larm och händelsetyp samt 
datum och tid.  
Händelselistan ska rymma minst 250 händelser. Akustisk och optisk larmindikering ska finnas. 
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63.NC1: UPS-anläggning Masterys IP+ 60kVA. 
 
63.NC1:1 UPS-anläggningen skall vara utförd enligt följande. 
  

Dubbelkonverterande online enligt SS-EN 62040-3 (VFI-SS-111) 
UPSer skall innehålla IGBT likriktare med låg strömdistorsion på ingången. 
Växelriktare med level 3 på IGBT för att få högre verkningsgrad (96%). 
Elektrisk omkopplare (statisk switch) samt manuell bypass för serviceändamål. 
 
Redovisning av uppgifter. 
 
Alla efterfrågade värden ska där ej annat anges avse normaldrift i online mode och 
specificerad lasttyp. Värden angivna vid så kallad ekonomiläge med bypass omkopplare 
tillslagen eller liknande är inte giltiga. Förutom den direkta investeringskostnaden ska 
anbudsgivare vara beredd, att redovisa totalkostnad över tiden med drift och 
underhållskostnad.  
 
UPS:ens verkningsgrad ska vara verifierad av externt opartiskt organ typ TÜV, Norsk Veritas 
etc. 

 
Certifiering. 
Tillverkaren av UPS system ska vara certifierad enligt ISO 9001, ISO 14000. 
 
Normer. 
Prestanda och Topologi SS-EN 62040-3 (VFI-SS-111) 
Säkerhet (TÜV certifikat) SS-EN 62040-1-2 / SS-EN 60950-1 
EMC SS-EN 62040-2 
Produktcertifiering CE 
 
Huvuddata. 
Likriktaren ska vara av den typ som genererar max 3% i THDi harmoniska övertoner mot det 
matande nätet. 

Växelriktaren skall vara utrustad med typ 3 level IGBT. 

UPSen ska vara utrustad med galvanisk frånskild transformator för typiska industriella miljöer. 

Energisparläge vid parallellkonfiguration 

Batteriladdningen skall vara temperaturkontrollerad och vid omgivningstemperatur över 25°C 
övergå till periodisk laddning för att förlänga batteri livslängden (EBS teknologi). 

UPS skall vara utrustad med inkopplad temperatursensor som placeras vid de externa 
batterierna så att korrekt batteriladdning kan genomföras även om de inte är placerade i 
samma rum. 

Automatiskt och programmerbart batteritest skall utföras av UPS och larm av ges vid 
avvikelser. 

UPS skall ha LAN utgång (RJ45) samt RS232/485 för övervakning i nätverk. 
 
UPS ska vara utrustad med relälarm med utgångar för generellt larm, batteridrift, låg 
batterinivå, UPS i bypassdrift, samt ingångar för ESD (nödstopp), generatordrift och externt 
larm. 

UPS skall kunna kompletteras (även i efterhand) med fler relälarm samt med mjukvara för 
övervakning och nedstängning av servrar. 

UPS skall ha ingång för positionskontakt för automatisk övergång till intern bypassdrift samt 
förregling av växelriktaren vid hantering av den externa manuella bypassbrytaren. 
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Teknisk data för UPS. 
 

Fabrikat/Modell Socomec Masterys IP+ 
 (Coromatic AB) 
Märkeffekt: 60kVA/54KW 
Effektfaktor på utgången: 0,9 
 
Ingångsdata 
Märkspänning: 3x400V+N 
Spänningsvariation: ± 20% (-40% vid en last av 50%). 
Frekvens: 50-60 Hz  
Frekvensvariation:  ±10% (45 – 65 Hz) 
Effektfaktor: PF 0,99 
Strömdistorsion (THDi) <3% 
 
Utgångsdata 
Märkspänning: 1-fas: N+230V (valbar 220/230/240V). 
 3-fas: 3x400V (valbar 380/400/415V). 
Spänningsvariation: ±1% vid linjär last 
Frekvens: 50-60 Hz 
Frekvensvariation: ±0,01% vid batteridrift. 
Crestfaktor: 3:1 
Spänningsdistorsion: 1% vid linjär last. 
Överlast: 125% i 10 min, 150% i 1 min. 
Effektfaktor: 0,9  
Verkningsgrad: >95% i onlinedrift vid en last av 50%. 
Kortslutningsström: 2,7 x In 40ms i batteridrift. 
 
Övrigt 
Ljudnivå: <65 dB 
IP-klass: IP31 (Tillval IP52) 
Drifttemperatur: 0 – 40° 
Max parallell kopplade UPSer 6 st. 

 
Övervakningssystem 

 
Övervakningssystemet ska vara utfört med alfanumerisk display i fronten på UPSen.  
Som i klar text visar driftvärden och larm. Larmutgångar i form av potentialfria kontakter ska 
finnas.  
Larm och drifthändelser ska loggas i systemets händelselogg med larm och händelsetyp samt 
datum och tid.  
Händelselistan ska rymma minst 250 händelser. Akustisk och optisk larmindikering ska finnas. 
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63.NC1: UPS-anläggning Masterys IP+ 80kVA. 
 
63.NC1:1 UPS-anläggningen skall vara utförd enligt följande. 
  

Dubbelkonverterande online enligt SS-EN 62040-3 (VFI-SS-111) 
UPSer skall innehålla IGBT likriktare med låg strömdistorsion på ingången. 
Växelriktare med level 3 på IGBT för att få högre verkningsgrad (96%). 
Elektrisk omkopplare (statisk switch) samt manuell bypass för serviceändamål. 
 
Redovisning av uppgifter. 
 
Alla efterfrågade värden ska där ej annat anges avse normaldrift i online mode och 
specificerad lasttyp. Värden angivna vid så kallad ekonomiläge med bypass omkopplare 
tillslagen eller liknande är inte giltiga. Förutom den direkta investeringskostnaden ska 
anbudsgivare vara beredd, att redovisa totalkostnad över tiden med drift och 
underhållskostnad.  
 
UPS:ens verkningsgrad ska vara verifierad av externt opartiskt organ typ TÜV, Norsk Veritas 
etc. 

 
Certifiering. 
Tillverkaren av UPS system ska vara certifierad enligt ISO 9001, ISO 14000. 
 
Normer. 
Prestanda och Topologi SS-EN 62040-3 (VFI-SS-111) 
Säkerhet (TÜV certifikat) SS-EN 62040-1-2 / SS-EN 60950-1 
EMC SS-EN 62040-2 
Produktcertifiering CE 
 
Huvuddata. 
Likriktaren ska vara av den typ som genererar max 3% i THDi harmoniska övertoner mot det 
matande nätet. 

Växelriktaren skall vara utrustad med typ 3 level IGBT. 

UPSen ska vara utrustad med galvanisk frånskild transformator för typiska industriella miljöer. 

Energisparläge vid parallellkonfiguration 

Batteriladdningen skall vara temperaturkontrollerad och vid omgivningstemperatur över 25°C 
övergå till periodisk laddning för att förlänga batteri livslängden (EBS teknologi). 

UPS skall vara utrustad med inkopplad temperatursensor som placeras vid de externa 
batterierna så att korrekt batteriladdning kan genomföras även om de inte är placerade i 
samma rum. 

Automatiskt och programmerbart batteritest skall utföras av UPS och larm av ges vid 
avvikelser. 

UPS skall ha LAN utgång (RJ45) samt RS232/485 för övervakning i nätverk. 
 
UPS ska vara utrustad med relälarm med utgångar för generellt larm, batteridrift, låg 
batterinivå, UPS i bypassdrift, samt ingångar för ESD (nödstopp), generatordrift och externt 
larm. 

UPS skall kunna kompletteras (även i efterhand) med fler relälarm samt med mjukvara för 
övervakning och nedstängning av servrar. 

UPS skall ha ingång för positionskontakt för automatisk övergång till intern bypassdrift samt 
förregling av växelriktaren vid hantering av den externa manuella bypassbrytaren. 
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Teknisk data för UPS. 
 

Fabrikat/Modell Socomec Masterys IP+ 
 (Coromatic AB) 
Märkeffekt: 80kVA/72KW 
Effektfaktor på utgången: 0,9 
 
Ingångsdata 
Märkspänning: 3x400V+N 
Spänningsvariation: ± 20% (-40% vid en last av 50%). 
Frekvens: 50-60 Hz  
Frekvensvariation:  ±10% (45 – 65 Hz) 
Effektfaktor: PF 0,99 
Strömdistorsion (THDi) <3% 
 
Utgångsdata 
Märkspänning: 3x400V (valbar 380/400/415V). 
Spänningsvariation: ±1% vid linjär last 
Frekvens: 50-60 Hz 
Frekvensvariation: ±0,01% vid batteridrift. 
Crestfaktor: 3:1 
Spänningsdistorsion: 1% vid linjär last. 
Överlast: 125% i 10 min, 150% i 1 min. 
Effektfaktor: 0,9  
Verkningsgrad: >95% i onlinedrift vid en last av 50%. 
Kortslutningsström: 2,7 x In 40ms i batteridrift. 
 
Övrigt 
Ljudnivå: <65 dB 
IP-klass: IP31 (Tillval IP52) 
Drifttemperatur: 0 – 40° 
Max parallell kopplade UPSer 6 st. 

 
Övervakningssystem 

 
Övervakningssystemet ska vara utfört med alfanumerisk display i fronten på UPSen.  
Som i klar text visar driftvärden och larm. Larmutgångar i form av potentialfria kontakter ska 
finnas.  
Larm och drifthändelser ska loggas i systemets händelselogg med larm och händelsetyp samt 
datum och tid.  
Händelselistan ska rymma minst 250 händelser. Akustisk och optisk larmindikering ska finnas. 
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SJB.112: Batteriövervakning Generex BACS (Coromatic AB). 
 
xx.XXX:X skall vara utförd enligt följande. 
  

Helt fristående, oberoende av omgivande system, batteriövervakningssystem med kontinuerlig 
mätning av: 
- Batteri-, sträng- och blockspänning 
- Temperatur och impedans på enskilda block 
- Prestanda vid laddning och urladdning. 
 
Möjlighet att även mäta ström vid laddning och urladdning. 
Alla mätvärden skall lagras i internt minne upp till 10år. 
 
Systemet skall även utjämna laddningen av batteriet så att alla ingående block i batteriet alltid 
håller en jämn nivå.  
Om något block trots försök att utjämningsladda fortfarande visar värden utanför godkänt 
område skickas larm. 
 
Larm via potentialfri reläkontakt, Modbus samt SNMP. Anslutning för TCP/IP, webb, för 
monitorering och ut tankning av mätvärden. 
 
 
 
Certifiering. 
UL 60950-1, UL 60065, UL 61010-1. 
FCC class B och EN 55022 
IEC 69050-1:2005 
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Coromatic AB   
Sveriges ledande leverantör av kraftsystem. I vår portfölj ingår bl.a. UPS, reservkraft, likriktare, 
växelrikare och strömförsörjning. Vi fokuserar på systemtänkande och erbjuder marknaden 
nyckelfärdiga lösningar med integration i data- och industrisystem. 
 
Vi representerar ett antal starka varumärken bla Socomec, Emerson, Liebert, General Electric 
Meanwell, Powernet, Tyco, Rinck, Schaefer m fl.  Trots det kommer det säkert uppstå situationer 
när ni inte hittar det ni söker bland våra standars produkter. Just därför är vår affärsidé inte enbart 
att sälja produkter utan att ta fram lösningar för Era behov. Finns ingen färdig lösning på 
marknaden så anpassar vi en befintlig produkt eller tar fram en helt ny helt anpassad efter Era 
behov, s.k. custom design 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 


