
Det er nødvendigt, at maskiner og udstyr forsynes i tilfælde 
af netudfald. UPS’ens evne til at kommunikere spiller en 
vigtig rolle i forhold til at leve op til dette krav. Den nye 
QUINT DC UPS er den første intelligente og netværks- 
egnede afbrydelsesfri strømforsyning med tilslutning til  
industrielt Ethernet.

Udsving og generelle fejl på forsyningsnettet betyder som regel 
forstyrrelser af driften. I værste tilfælde kan det resultere i nedbrud 
for hele anlægget. Afbrydelsesfri strømforsyninger – UPS’er – benyttes 
inden for mange industrielle sektorer for at undgå dette og forebygge 
stilstandstider. Denne type løsning består af tre funktionelle enheder: 
strømforsyning, selve UPS’en og en energilagringsenhed. Strømfor-
syningerne forsyner energi til belastningen, så længe der er spænding 
på primærsiden. Hvis der er netudfald, tager UPS’en over. Den skifter 
til energilagringsenheden, således at de tilsluttede belastninger fortsat 
forsynes med energi uden afbrydelse. Den krævede energi stilles til 
rådighed af energilagringsenheden.  

Intelligente UPS’er
Strømforsyning til industrielle netværk

Altid til rådighed: Konstant afbrydelsesfri strømforsyning, selv i 
tilfælde af forsyningssvigt – Battery Management System med IQ 
Technology og en kraftig batterilader sikrer en høj grad af system-
rådighed

Integrerede interfaces for Profinet, Ethernet/IP, EtherCAT og USB 
betyder, at QUINT DC UPS nemt og fleksibelt kan integreres i 
eksisterende netværk



Forsyning af en industri-pc
Der fås UPS versioner udstyret med et USB interface til direkte tilslutning til industri-pc’er (IPC’er). Her bliver fordelen ved UPS’ens spe-
cielle PC-tilstand tydelig: IPC’en forsynes med strøm fra batteriet, lige så længe strømsvigtet varer. IPC’en lukkes herefter ned på en kont-
rolleret måde, inden batterispændingen løber ud. Når strømforsyningen er genetableret, startes IPC’en automatisk. 

I tilstanden ”PC Mode” på QUINT DC UPS’ drejeknap følger UPS funktionen en kronologisk sekvens, som kan parametreres med UPS-
CONF softwaren. Dermed er det  muligt at skræddersy den til en given applikation. Sekvensen er opdelt i fire fortløbende handlinger:

•	 Forsinkelse  
 Forsinkelsestiden beregnes automatisk fra den aktuelle resterende batterilevetid minus den tid, der er påkrævet af IPC’en til nedlukning.  
 Computeren forsynes med strøm i så lang tid som muligt, sædvanligvis nok til en kontrolleret nedlukning. Man kan også vælge en fast  
 forsinkelsestid.

•	 Programstart 
 Efter forsinkelsestiden er udløbet, er det muligt at starte et program. Det kunne være software, som successivt sikrer maskin-  
 eller systemdata.

•	 PC nedlukning 
 Med dette menupunkt kan brugeren indstille den nødvendige tid for IPC’en til nedlukning.

•	 PC tomgangstid 
 Hvis forsyningen genetableres i den periode, der er påkrævet til nedlukning af computeren, afbrydes udgangsspændingen til reset tid.  
 IPC’en starter herefter op automatisk.

Intelligent batteristyring med  
“IQ Technology”

Takket være den unikke “IQ Technology” forsynes applikationen  
pålideligt og udnytter samtidig energilagringsenheden effektivt. Den 
intelligente QUINT DC UPS kommunikerer med den tilsluttede  
energilagringsenhed. Det sikrer, at systemet får en stabil forsyning og 
udnytter energireserverne effektivt. Det eneste, brugeren skal gøre 
for at få udbytte af denne teknologi, er at installere hardwaren.

UPS modulet identificerer automatisk energilagringsenheden og 
optimerer ladekarakteristikken på baggrund af batteriets teknologi og 
generelle parametre som for eksempel den omgivende temperatur. 
Batteristyringssystemet fastlægger den tilbageværende levetid, der er 
til rådighed for de tilsluttede belastninger baseret på den aktuelle lade-
status. Takket være IQ Technology er brugeren altid informeret om 
status for energilagringsenhederne. UPS’en fastlægger pålideligt den 
resterende levetid for enheden i måneder og den resterende buffertid 
i minutter. Dermed forebygges huller i forsyningen eller for tidlig eller 
uheldig nedlukning af industrielle pc’er. Vedligeholdelsesarbejde på 
systemet kan planlægges meget mere effektivt. 

For tidlig udskiftning af batteriet kan undgås, fordi den forventede 
levetid er kendt og videregivet til underordnede controllere via de 
potentialefrie relækontakter eller via det industrielle Ethernet inter-
face. Kompleks vedligeholdelsesarbejde – f.eks. under vand på tide-
vandskraftværker – kan også for nogle applikationer planlægges bedre 
eller endda udelukkende udføres med fjernadgang via kommunikations-
interfacet.

Automatisk batteriidentifikation

QUINT DC UPS identificerer automatisk det tilsluttede energilager. 
Det gør installationen mere enkel, da der ikke er behov for at indstille 
separate ladekarakteristikker. På baggrund af batteriteknologi eller 
størrelse og de omgivende temperaturer vælger UPS’en automatisk 
den optimale ladekarakteristik og forlænger dermed batteriets levetid 
betragteligt. Automatisk identificerede batteriteknologier inkluderer 
VRLA, VRLA-WTR og Lithium Ion (LiFePO4) med forskellige kapaci-
teter.

Batteriet giver information om de aktuelle spændings- og strøm-
værdier samt temperaturen for at fastlægge ladetilstanden. UPS’en 
kommunikerer med både batteriet og QUINT strømforsyningen for  
at beregne ladestrømmen. Funktionen ”Battery Start” starter UPS 
forsyningen, også selvom der ikke er nogen indgangsspænding fra 
strømforsyningen. Det vil sige, at installations- og funktionstest ikke 
er noget problem, selv hvis der ikke er nogen netspænding.

Både udgangsstrømmen og udgangsspændingen er omfattet af 
energiovervågningsfunktionen. Derudover kan systemet manuelt slås 
til og fra, hvilket forbedrer systemets effektivitet yderligere. 

QUINT DC UPS er udstyret med en 5A batterilader, som er den 
for tiden kraftigste på markedet, og gør det muligt at oplade energilag-
ringsenheden op til 20% hurtigere i nødstilfælde. Den har også inte-

Netværksgrænseflader til Industrial Ethernet

Altid at være informeret om hele UPS systemet, uanset hvor du er 
– det er et krav, som der ofte gives udtryk for i forbindelse med 
Industrie 4.0. Ved at integrere et UPS system i netværket gives der 
mulighed for at få adgang til det i realtid. Det vil sige, at dyrt vedlige-
holdelsesarbejde, for eksempel i offshore systemer, kan planlægges 
mere effektivt eller udføres udelukkende med fjernadgang via kommu-
nikationsinterfaces. Forsyningssikkerheden forbedres, fordi teknikere 
konstant holdes informeret om systemets driftsstatus.

Den af Phoenix Contact udviklede ”IQ Technology” overvåger de 
tilsluttede energilagringsenheder og maksimerer levetiden ved uafhæn-
gigt at tilpasse ladeparametrene. Alt relevant data og information fra 
energilagringsenheden og det overordnede UPS system kan til enhver 
tid tilgås hvor som helst i verden via integrerede Industrial Ethernet 
grænseflader. 

UPS’en kan nemt integreres i eksisterende netværk via daisy-chain 
integration med en 2-port switch via Profinet, Ethernet/IP eller Ether-
CAT grænseflader. Alt relevant information overføres til overordnede 
controllere. Funktionsblokke og enhedsbeskrivelser til  engineering 
værktøjer fås til integrationen i eksisterende netværk: PC Worx, TIA 
portal, Studio 5000 RSLogix Designer og Twincat. Disse informationer 
stilles gratis til rådighed på Phoenix Contacts hjemmeside. 

Enhedsbeskrivelsen definerer grænsefladen til procesdata og efter-
lader kun opgaven med at forbinde disse til de nødvendige funktions-
blokke. Blokkene bearbejder rådata, således at opstart kan ske hurtigt 
og nemt – inklusiv adgang til UPS data. 

Up-to-date batteristyring: Den intelligente UPS med IQ Technology 
kommunikerer drifts- og batteristatus som f.eks. resterende 
buffertid og levetid for batteriet

Energiovervågning: Den overordnede systemeffektivitet øges takket 
være overvågning af udgangsstrøm og spænding samt muligheden for 
at slå systemet til og fra

greret prioritering af belastninger. Strømforsyningens udgangsstrøm 
bliver således styret for at sikre, at der altid er en tilstrækkelig mængde 
energi til belastningen, og at batteriet hurtigt kan genoplades. Den 
hurtige batteriopladning sikrer forsyningen til belastningen og en 
ekstrem høj systemrådighed.


