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Halve eeuw ervaring in UPS
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200 kVA unit 

UPS oplossingen van 400 VA tm 4.8 MW 
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UPS techniek algemeen

99,9% Beschikbaarheid komt overeen met 8,76 uur storing per jaar

99,99% Beschikbaarheid komt overeen met 53 minuten storing per jaar

99,999% Beschikbaarheid komt overeen met 5,3 minuten storing per jaar

99,9999% Beschikbaarheid komt overeen met 32 seconden storing per jaar

Nutsbedrijven garanderen

99,9%

gebruikers wensen een

Beschikbaarheid van 100%

UPS



UPS techniek algemeen

Disturbance Characteristics VFD VI VFI
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UPS techniek algemeen



Off-line UPS

• Goedkoop design

• Hoge Efficiency

• 4-10ms transfer tijd

• Geen AC Input filtering 

• Geen voltage/frequentie 

regeling
V F D

Voltage Frequency Dependent



line-interactive UPS

Voltage Independent

• Kosten effectief design

• Hoge efficiency

• Stille werking

• <4ms transfer tijd

• Bi-directionele AC/DC 

omvormer
V I



On-line UPS

Voltage Frequency Independent

• Kostbaarder design

• Hogere verliezen

• Geen transfer tijd

• 100% schone sinus 

naar de belasting

• Zeer betrouwbaar
V F I



On-line UPS met uitgangstrafo in design

Voltage Frequency Independent

• Kostbaar design

• Hogere verliezen

• Geen transfer tijd

• 100% schone sinus

• Meest betrouwbaar

• Beste Beveiliging
V F I
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On-line UPS

UPS in

UPS uit



Modulaire UPS nader bekeken

• Modulaire UPS nader bekeken 

met een focus op de 3 

belangrijkste onderwerpen

1. Investering 

2. Betrouwbaarheid

3. Total Cost of Ownership



Modulaire UPS voordelen

• Schaalbaar vermogen

• Investeer met de groei mee

• Redundantie in de kast N+1

• Klein vloer opp. als cabinet

• Een storing is snel te verhelpen



Modulaire UPS achtergrond

• Semi-redundantie van een extra module in het frame is niet    

te vergelijken met een volwaardig redundante parallelle 

infrastructuur 

• Redundantie is beperkt tot storingen in de modules

• Veel modulaire systemen vereisen extra vloeroppervlak voor 
het uitblazen van lucht aan de achterzijde



Modulaire UPS achtergrond

• Deel van investering zit in het vooraf aanleggen van de 

elektrische infrastructuur voor totale vermogen (aansluiting, 

verdelers, bekabeling). 

• Een storing is snel te verhelpen*

*met getraind personeel, de module is er, en het alleen om  

een module gaat (dus geen batterij/bypass/besturing of    

systeemkast storing)



UPS nader bekeken

• Waar het financieel om gaat:

Totale kosten voor de klant gedurende de levensduur. 

• Initiële investeringskosten

• Onderhoudskosten

• Energieverliezen

• Vervangingskosten



Modulaire UPS & investering

• Levensduur modulair systeem

• Schaalbare groei in 10 jaar

Investeer met de behoefte mee

• Maar wat als je bv. in 2 jaar al aan 

het maximale vermogen komt?

• Op het eindvermogen is modulair 

veel kostbaarder dan een blok UPS 



Modulaire UPS & investering



Modulaire UPS & investering

Een juist inzicht en daarmee technisch en financieel de beste 

oplossing neerzetten. Kan dat niet? Exact daar ligt de kracht 

van modulair

Jaar 1

Jaar 10



Beschikbaarheid & MTBF theorie

• Field proven data of theoretische data ?

• MTBF (Mean Time Between Failures) kan berekend 

worden d.m.v. 27! Verschillende modellen 

• MTBF beïnvloedbaar door deelcomponenten in de 

berekening

Voorbeeld:

• MTBF single unit; 140.000 uur (MTBF net van 50 uur)

• MTBF dezelfde single unit; 203.000 uur 

(MTBF net van 100  uur) 



Beschikbaarheid & MTBF

Voorbeeld gebruiker ziet graag 99,9995 % beschikbaarheid (B) 

Dit resulteert in;

(100-99,9995 =0.0005 % per jr. /100x365x24x60=2.6 minuut) 

• Resulteert in acceptatie van 2.6 minuut uitval van de spanning

• Hetzelfde als 4x65 seconden uitval of 13x 20 seconden!



Beschikbaarheid & MTBF

MTTR = reparatietijd = Gebruikelijke meetwijze voor herstel van 

de UPS als de reparateur bij de UPS is met de componenten

• Hierbij wordt echter de responstijd (tijd tussen signaleren van 

storing en aanwezigheid van reparateur), kennis van het 

probleem en het hebben van onderdelen genegeerd.

Restore tijd

• Werkelijke tijd tussen optreden storing en herstel naar bedrijf

• Niveau van service verlening (SLA) is de bepalende factor

• Responstijd bepaald het grootste deel van de restore tijd



Beschikbaarheid & MTBF

• Modulaire UPS = lage MTBF 

Komt door veel componenten = hoge faalkans 

Modulair heeft een lage MTTR = korte swap tijd

typische MTTR  is 20 minuten voor modulair, en 2 uur voor een 

blok systeem. Theoretisch is de beschikbaarheid 5x beter. Dit 

weegt op tegen de lagere MTBF

Met toevoeging van de responsetijd wordt dat minder gunstig

• Stel responsetijd 4 uur: De hersteltijd van een modulair wordt 

4,3 uur, voor niet modulair wordt dat 6 uur. 

Theoretisch 28% sneller. Echter weegt niet op tegen lagere MTBF



Beschikbaarheid & MTBF

Even terug naar de basis, wat moet de doos ons 

brengen die we UPS noemen: betrouwbaarheid van de 

elektriciteit … toch? 

Hoe bepaal je betrouwbaarheid?

Met een ondoorzichtige MTBF/beschikbaarheid of 

gewoon logisch beredeneren?



Beschikbaarheid & MTBF

Maximale betrouwbaarheid behaal je als elke doos met 

elk onderdeel daarin volledig redundant is

Ofwel N+1 zonder zgn. “Single points of failure”

Elke doos met onderdelen extra zal de betrouwbaarheid 

naar beneden brengen.



Beschikbaarheid & MTBF

2 dozen onderdelen of heel veel dozen onderdelen

Of



Beschikbaarheid & MTBF



Beschikbaarheid & MTBF

• Overtuig uzelf, check het even en vraag het uw 

leverancier

• Batterij

• Besturing

• Elektronische bypass

• Mechanische bypass

• Aansluitingen voor kabels op/af

• Verzamelrail achterin de kast

• Etc.

Een Modulaire UPS N+1 deelt intern vaak toch nog 

onverwacht veel onderdelen.



Beschikbaarheid & MTBF

• Modulair kan precies de juiste oplossing zijn. Het is altijd 

goed dat u e.e.a. doorgrond en afweegt. De verwachting van 

de redundantie, de betrouwbaarheid, opbouw van het 

systeemvermogen, flexibiliteit en TCO.



• Bedrijfsnaam:            GE Industrial Solutions / ACPower

• Adres:                        De Well 18 / 3871 MV / Hoevelaken

• Telefoonnummer:       033-2541280

• E-mailadres:               Patrick.Bast@ge.com

• Stand nummer:          16

Vragen & Contactgegevens

Bedankt voor uw energie, heeft u vragen?


