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Nieuw gamma : Galaxy VM

Galaxy VM :

Driefasige energiebesparende UPS
bereikt tot 99% efficiëntie
Nieuwe generatie
Smart-UPS On-Line
Kleine UPS met
grote voordelen

In het kort
Dankzij de
ECOnversionmodus
is de Galaxy VM een
energiebesparende
UPS met een efficiëntie
tot 99%.
Het toestel is zeer
robuust, neemt weinig
ruimte in beslag en is
opgebouwd volgens
het legoblokprincipe.
U werkt rustig verder
terwijl de batterij
vervangen wordt.
Beveilig uw
toepassingen tot
10 kVA met de
nieuwe Smart-UPS
tegen stroomuitval.
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In het najaar van 2014 zette Schneider
Electric een nieuwe hoogwaardige
driefasige UPS op die geschikt is
voor middelgrote datacentra en
lichte industriële toepassingen.
Energiebesparend, zeer efficiënt en
met een modulaire of traditionele
batterijopstelling. Het maakt van de
Galaxy VM uw perfecte redder in nood!

Hebt u ergens in uw bedrijf een
kleinere, maar toch belangrijke
toepassing die altijd moet blijven
draaien, maar te ver van uw
centrale UPS staat? Of wilt u
als bedrijf uw noodzakelijke
toepassingen beveiligen om
bij stroomuitval gewoon verder
te kunnen werken? Dan is de
Smart-UPS On-Line misschien
iets voor u. Deze nieuwe
eenfasige UPS is geschikt
voor toepassingen van 5 tot
10 kVA en neemt ook een aantal
nieuwigheden over van de
Galaxy VM. Zo kreeg het toestel
een groene modus waarmee
het toch een hoge efficiëntie
behaalt (98%). En net zoals bij de
Galaxy VM zijn de batterijen ‘hot
swappable’ en verlengen we de
levensduur van de batterijen met
een intelligent batterijbeheer.

ECOnversion
Energiebesparend en toch ultra performant?
Daarin slaagt de Galaxy VM door het beste van
twee werelden te combineren. De efficiëntie
van de online dubbele conversiemodus en het
energiebesparende aspect van de ECOmodus
wordt in dit toestel samengebracht in de
ECOnversionmodus. Dankzij die modus bereikt
de Galaxy VM een efficiëntie van 99%.
De overgang van netspanning naar
noodstroomspanning verloopt net zoals in
online mode ongemerkt. In vergelijking met
voorgaande UPS-systemen is de Galaxy VM
daarbij ook heel kostenbesparend (TCO).

Modulaire aanbod
De Galaxy VM is bovendien een zeer robuust
en degelijk toestel. Zowel de in- als output
aansluitingen zijn volledig geïsoleerd. Verder is
het toestel gemakkelijk uit te voeren dankzij zijn
grote modulariteit. U kunt namelijk makkelijk
een vermogenskast of batterijkast toevoegen
of wegnemen zonder dat er aan de rest van het

toestel geraakt wordt. Ondanks die robuuste
uitstraling neemt deze UPS weinig ruimte in
beslag. Dat komt omdat de toegang tot het toestel
volledig vooraan plaatsgrijpt. Vooral handig omdat
u zo verschillende kasten naast elkaar tegen een
muur kunt zetten.

Hot swapping
Tot slot kunt u uw batterijen met de Galaxy VM op
verschillende manieren opstellen. Kiest u voor de
traditionele oplossing, dan worden uw batterijen
in een kast of op een stelling geplaatst. In een
meer flexibele en modulaire opstelling staan uw
batterijen in schuiven. Die schuiven trekt u heel
gemakkelijk uit de kast, bijvoorbeeld om een
batterij te vervangen. Zelfs als het toestel nog in
werking is! Uw batterijen worden dus hot geswapt,
terwijl u rustig verder werkt. Op die manier wordt
de kans dat u zonder stroom valt wel heel erg
klein. Maar dat is dan ook de bedoeling van de
Galaxy VM.
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