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Missie kritisch vermogen

De koppelspoel zorgt ervoor dat de spanning 

geconditioneerd bij de belasting komt, op de tweede 

ingang van deze koppelspoel werkt de motor - 

generator (MG) continue. Deze MG set, eigenlijk een 

roterende scheidingstransformator, heeft vier primaire 

functies: Bij normaal gebruik dient deze voor het 

opladen van de overbruggingsbron, die zowel 

batterijen of een POWERBRIDGE™ kinetische energie 

opslag kunnen zijn. Het biedt ook het reactieve 

vermogen aan de belasting, zodat de UPS -ingang 

een arbeidsfactor heeft in de buurt van één,  

zonder noodzaak van onbetrouwbare vermogens-

condensatoren. In feite zijn de vermogens-

condensatoren geheel verwijderd uit de UPS. In een 

noodsituatie wordt de energiestroom direct 

omgedraaid in de MG set en levert de energiebron 

het actieve vermogen aan de belasting. De MG set 

blijft het reactief vermogen leveren en is ook de enige 

bron voor de stroom die nodig is om kortsluitingen af 

te laten schakelen, zonder de noodzaak om over te 

schakelen op bypass werking. Dit hele vermogens 

management wordt verzorgd door de koppelspoel 

die er ook nog eens voor zorgt dat een brede 

ingangsspanning variatie een nauwkeurige spanning 

aan de uitgang levert.

De UNIBLOCK™ Motor - generator 

Het hart van iedere Piller roterende UPS is de 

unieke UNIBLOCK™ synchrone motor - generator 

met zijn unieke lage vervorming en hoog fout 

oplossende kenmerken. In deze UNIBLOCK™ 

machine, delen motor en generator wikkelingen de 

gemeenschappelijke stator en een borstelloze rotor 

die deze compacte dubbel gewikkelde machine 

voorziet van speciale elektrische eigenschappen. De 

combinatie van speciaal elektrisch staal en 

gecombineerde stator-wikkelingen zorgen voor een 

machine met een uitzonderlijke efficiëntie, terwijl deze 

ook de subtransiënte reactantie levert die nodig is om 

de hoge harmonische vervorming te niet te doen en 

hoog kortsluitvermogen levert om fouten in de 

belasting uit te doen schakelen. Een dempingwikkeling 

is opgenomen om harmonische te verminderen en 

het ontwerp van de lagers maken het eenvoudig hem 

te onderhouden. De machine is gefabriceerd en 

gebalanceerd in de Piller fabriek om extreem lange 

levensduur te garanderen. Een bijkomend kenmerk is 

toegevoegd door de machine verticaal te monteren 

waardoor de omvang van de UPS drastisch verminderd.

Betrouwbaar Systeem 

Het is een ontwerp zonder de vermogens-

condensatoren zoals deze in andere UPS systemen 

zijn te vinden. Juist deze vermogenscondensatoren 

geven de meeste problemen. De duurzame roterende 

machine technologie is veel minder gevoelig voor 

overbelastingen en andere elektrische storingen en 

gebruikt geen borstels, sleepringen of complexe 

uitvoeringen met moeilijk te vervangen lagers. De 

vermogenselektronica bestaat uit robuuste semi - 

conductor technologie zonder de noodzaak voor 

parallel schakelingen of vele vermogens-

condensatoren en de werking van de bypass is 

voor geen enkele functie nodig voor een UPS- 

functie. Ook de storing veroorzakende koelventilatoren 

zijn niet nodig door het schoepenrad van de UNIBLOCK™ 

machine die voor de koeling van het systeem zorgt. 

Al deze factoren samen zorgen voor een UPS die zo 

een grote betrouwbaarheid heeft dat door geen 

enkele andere technologie kan worden geëvenaard.

Verbetering van de Power Quality

De UBT+ compenseert zonder afschakeling van het 

net zeer lage ingangsspanningen, compenseert zonder 

het uitschakelen van de voeding zeer lage ingangs-

spanningen, zelfs wanneer de spanning zakt tot 50 % 

van de nominale spanning en kan zelfs spannings-

problemen oplossen van -30% zonder gebruik te 

maken van de opgeslagen energie. De unit kan met 

gemak 100% niet - lineaire belastingen en 100% 

belasting stappen aan met behoud van een stabiele 

uitgang. De koppelspoel werkt als bi-directioneel filter 

in de UPS, waardoor hij praktisch alle harmonische 

tussen belasting en netspanning elimineert. 

Bypass

Bypass

UBT+ met POWERBRIDGE™ kinetische vliegwiel.

UBT+ met externe batterij overbrugging.

POWERBRIDGETM UNIBLOCK Motor Generator

UNIBLOCK Motor Generator

Externe 
batterij

Koppelspoel

Koppelspoel
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UNIBLOCK™ UBT+

Verbetering van de arbeidsfactor 

De correctie van de arbeidsfactor gaat automatisch 

bij de UBT+. De combinatie MG machine en spoel 

compenseert belastingen met een slechte 

arbeidsfactor, zodat het net voor alle belastingniveaus 

een belasting ziet met een cos Phi van ongeveer 

één. Dit betekent geen boetes voor blindvermogen, 

geen Cos Phi verbetering en eventuele noodstroom 

generatoren kunnen gekozen worden voor het 

vermogen van de UPS.

Kortsluitvermogen

De UBT+ is door zijn extreem lage subtransiënte 

reactantie, die bijna een transformator impedantie 

benadert, geschikt om kortsluitingen op te lossen. 

Dit betekent dat de intern opgewekte stroom zo hoog 

is dat de zekering de in storing zijnde belasting kan 

afschakelen zonder de aanwezigheid van het net of een 

stand-by generator. Deze mogelijkheid is een stap 

verder in het fout-oplossend vermogen in vergelijking 

met bijvoorbeeld de statische UPS oplossing.

Eenvoudige Onderhoud

Niets in het UBT+ ontwerp vereist revisie of onderhoud 

buiten de locatie en de onderhoudseisen zijn lager 

dan de meeste alternatieve uitvoeringen, ook heeft 

hij geen vermogenscondensatoren of elektrische 

ventilatoren. De Levensverwachting van de UBT+ 

is gemakkelijk meer dan 20 jaar.

Systeem ventilator 

Druklager 

Borstelloze bekrachtiging

Motor en generator wikkeling in  
een gemeenschappelijke stator

Gemeenschappelijke rotor  
met dempingswikkeling

Verticale machine met  
minimale afmetingen

Ponymotor

Onbelast vanglager

UNIBLOCK™ UBT+ voordelen 

 n  Machines eenheden van 500kW  
tot 2700kW

 n  Parallel tot 40MW 

 n  Hogere betrouwbaarheid dan  
andere technologieën

 n  Hoogste rendement, tot 97 % bij gebruik 
van vliegwiel

 n  Automatische redundantie in  
de voedingen

 n  Totaal ontwerp flexibiliteit 

 n  Middel- en laagspanning mogelijkheden

 n  Keuze uit batterij of vliegwiel als opslag

 n  3 keer langere overbruggingstijd met de 
Piller POWERBRIDGE™

 n  Kortste oplaadtijd van het vliegwiel 
POWERBRIDGE™

 n  Brede cos Phi range zowel inductief als 
ook capacitief zonder derating factor

 n  Oplossen van downstream kortsluitingen

 n  Cos Phi van ongeveer één

 n  Demping 99 % tussen in en uitgang voor 
hogere harmonischen

 n  Kleine voetprint en hoge 
vermogensdichtheid.

 n  Eenvoudig onderhoud eisen.
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Top lager                  

Bostelloze bekrachtiging                    

Hoofd machine                  

Vliegwiel         

Onderste lager
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Ongeëvenaarde betrouwbaarheid

POWERBRIDGE™ Optie

Piller heeft als optie een kinetische energie opslag 

die de ontwerper de kans geeft om ruimte te 

besparen en die een maximale vermogensdichtheid 

per eenheid geeft. Met een POWERBRIDGE™, ligt 

het opgeslagen energie niveau vast en er zijn in de 

toekomst geen verwijderingskwesties om het milieu 

te besparen. Belangrijker nog, een POWERBRIDGE™ 

kan energie net zo snel opnemen als afgeven. Dat 

betekent dat de POWERBRIDGE™ de dieselmotor 

kan stabiliseren en de frequentie stabiliteit bij 

dynamische belastingen niet geëvenaard kan 

worden door welke andere kinetische opslag 

oplossing dan ook. Een verticaal gemonteerd 

vliegwiel en generator, die gebruik maken van 

magnetische lager technologie, de POWERBRIDGE™, 

is verkrijgbaar in een aantal maten voor verschillende 

vermogens en overbrugging autonomie. 

De POWERBRIDGE™ werkt door het opslaan van 

energie in een vliegwiel die zijn as deelt met de rotor 

van een synchrone generator. Wanneer opgeslagen 

energie nodig is, wordt deze afgegeven aan de 

generator via een omvormer die zorgt voor een 

stabiele frequentie en spanning in de UNIBLOCK™ 

motor - generator. Opladen gaat op vergelijkbare 

wijze in de tegenovergestelde richting. De efficiëntie 

is zeer hoog door gebruik te maken van magnetische 

lager technologie waardoor de verliezen in de lagers 

aanzienlijk verminderen. Dit dient ook om de 

levensduur van de lagers te verlengen tot vele jaren 

continue werking.
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POWERBRIDGE™ Overbruggingsenergie.

Voordelen en besparingen 
POWERBRIDGE™ 

n  Ruimte  er kan tot 90 % worden 
bespaard in vergelijking met batterijen

n  Hoog temperatuurbereik  waardoor de 
airconditioning niet nodig is

n  Onderhoud  de lagers worden 
automatisch gesmeerd uit een reservoir

n  Levensduur  > 20 jaar 

n  Betrouwbaarheid  een eenvoudige 
elektrische machine met bekende 
energie-inhoud 

n  Veiligheid en milieu  De unit werkt in 
een inerte atmosfeer en er zijn geen 
speciale behandeling eisen 

n  Energie  POWERBRIDGE™ is geschikt 
voor het opslaan van meer energie dan 
enige ander kinetische opslagsysteem 
voor UPS -toepassingen

4 



UNIBLOCK™ UBT+ options

UNIBLOCK™ UBT+ Waterkoeling optie 

De UBT+ wordt vaak op natuurlijke wijze gekoeld 

met behulp van de UNIBLOCK™ waaier die via een 

kanaal de warme lucht rechtstreeks naar de 

buitenwereld afblaast. Wanneer beperkingen op de 

locatie dit onmogelijk maken, kunnen andere koeling 

methoden worden toegepast. Zo kan de technische 

ruimte geforceerd gekoeld worden of de UBT+ kan 

worden voorzien van een eigen warmtewisselaar 

rechtstreeks aangesloten op het koelwatersysteem 

van het gebouw. In deze configuratie heeft iedere 

UBT+ unit een gesloten koelcircuit waarbij de 

warme lucht in de kast een warmtewisselaar aan het 

einde van de UPS passeert. Een geïntegreerde 

koelunit biedt de UPS een eigen klimaat. Vandaar 

dat de UPS ook gebruikt kan worden in kleine 

ruimtes, in agressieve omgevingen of in gebieden 

waar een stille werking vereist is. Zonder noodzaak 

voor externe geforceerde koeling, kunnen complexe 

luchtstroom studies voor technische ruimtes worden 

opgeheven, kan ruimte worden bespaard en wordt 

de onderhoudsroutines vereenvoudigd. 

Container uitvoering UNIBLOCK™ UBT+ 

UNIBLOCK™ UBT+ UPS kan in een technische 

ruimte worden geïnstalleerd of compleet uit de 

fabriek als een container unit worden geleverd. Alle 

onderdelen die noodzakelijk zijn voor de werking zijn 

dan geïntegreerd in de container waardoor de Piller 

UNIBLOCK™ UBT+ een mobiel UPS-systeem is, 

klaar voor gebruik op verschillende locaties of wanneer 

er minder ruimte ter beschikking is.

Voordelen container uitvoering:

n  Gelijk klaar om aan te sluiten op het net

n  Geen structurele maatregelen voor 
geluidsdemping, ventilatie of bekabeling 

n  Minimale uitgaven voor testen op locatie 
en de inbedrijfstelling 

n  Geen rompslomp door complexe 
installatie of machine kamer constructie

n  Tijdelijk gebruik op verschillende locaties 
of gebruik in modulaire uitbreiding 

n  Minder verstoring op locatie

Voordelen waterkoeling:

n  Hogere efficiëntie in de technische ruimte

n  Werkend in vervuilde omgevingen

n  Lagere investeringskosten

n  Lagere bedrijfskosten

n  Eén servicepartner

n  Kleinere afmetingen

n  Stille werking

5 
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Ongeëvenaarde efficiëntie

Hoogste efficiëntie 

De verliezen van een UPS hebben direct effect op 

het elektriciteitsverbruik binnen een gebouw, maar 

als deze verliezen stijgen, stijgen ook de kosten van 

de bijbehorende koelings-maatregelen. Daarom is 

onder alle omstandigheden een operationele UPS 

met zeer lage verliezen, die met natuurlijke koeling 

kan worden gekoeld, de beste oplossing. Met een 

rendement van maximaal 97% bij volle belasting, die 

zeer hoog blijft, zelfs bij deellast, stelt de UBT+ 

nieuwe normen in de UPS- markt.
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Geautomatiseerd Power Management 

Met UNIBLOCK™ UBT+ kunnen het aantal actieve 

eenheden in een parallel systeem automatisch 

worden aangepast aan de belasting. Wanneer deze 

functie is geactiveerd, wordt het aantal in werking 

zijnde units automatisch geoptimaliseerd bij het 

overeenkomstige belastingniveau, dit met behoud 

van het vereiste redundantie niveau. Dit betekent 

dat wanneer de vermogensvraag lager is dan de 

ontwerpcapaciteit, de belasting op elke actieve 

eenheid kan worden verhoogd dat resulteert in een 

toename van de efficiëntie van het gehele systeem. 

De intelligentie van het power management systeem 

is zodanig dat de bedrijfsuren voor alle eenheden 

worden genivelleerd door ervoor te zorgen dat  

niet dezelfde eenheden permanent actief zijn in 

langdurige situaties met lage belasting.
A

B

Luchtstroom

UBT+ verbetert de efficiëntie in alle configuraties.

Als voorbeeld: 

In een 2 MW datacentrum met een 
geïnstalleerde capaciteit van 5 x 500kW (N +1 
redundantie) UPS vermogen en een werkelijke 
belasting van 900kW zijn de besparingen:

n  2 van 5 eenheden gestopt door 
vermogensregeling

n  UPS belasting voor de resterende eenheden 
steeg van 36% tot 60% 

n  Efficiëntie verbeterde van 94,6% naar 96,2% 

n  Verliezen verminderd met 140.000 kWh  
per jaar

n  Jaarlijkse uitstoot van 83 Ton CO2 vermeden

Doorsnede van de watergekoelde versie 

A:  De gesloten luchtcirculatie wordt 
aangedreven door een waaier die 
gemonteerd is op de rotor van de 
UNIBLOCK™ 

B:  De UNIBLOCK™ UBT+ met ingebouwde 
warmtewisselaar wordt aangesloten op 
het koelsysteem van de locatie.
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UNIBLOCK™ UBT+ configuraties

De UNIBLOCK™ UBT+

De UNIBLOCK™ UBT+ is een zelfstandige UPS die 

onafhankelijk kan worden bediend. De UBT+ UPS 

levert zelf de autonomie met batterij of 

POWERBRIDGE™, stabiliseert spanningsafwijkingen, 

overbrugt spanningsuitvallen en frequentie dips, 

corrigeert de power factor en onderdrukt 

harmonischen. Onderzoek toont aan dat, in de 

meeste nutsvoorzieningen, lichtnet storingen die 

langer duren dan 10 ms. bijna dagelijks voorkomen 

en de werking van elektrische apparatuur aanzienlijk 

verstoren of in gevaar brengen. In gemiddelde 

openbare netten duren meer dan 60 % van alle 

stroomuitvallen langer dan 100 ms. en maar slechts 

ongeveer 2% van de problemen duren langer dan een 

paar seconden. Het unieke ontwerp van de Piller 

UNIBLOCK™ UBT+ geeft voldoende overbrugging 

mogelijkheden voor het overgrote deel van de 

storingen, ongeacht de overbruggingsbron en bij het 

gebruik van batterijen voorziet de machine eenvoudig 

complete uitvallen van wel 30 minuten.

De UBT+ met Noodstroom generator 

Wanneer de overbruggingsenergie alleen niet 

voldoende is, kan de UBT+ gemakkelijk worden 

geïntegreerd in een systeem met aparte reserve-

generatoren die een langere overbrugging geven. In 

deze configuratie krijgen de reserve-generatoren niet 

te maken met belastingstappen door de stabilisatie 

kenmerken van de UPS. De generator kan fysiek op 

afstand van de UBT+ staan en indien gewenst, in 

andere verdelers van het systeem. Ze kunnen ook 

elektrisch aangesloten worden op de uitgang of op de 

ingang van de UPS. De generatoren kunnen dan 

afzonderlijk gedimensioneerd zijn, onafhankelijk van 

de UPS, om de regeling actief te optimaliseren. 

POWERBRIDGE™

UNIBLOCK™BATTERIJ

ALTERNATIEF

Koppelspoel

Bypass

NET

KRITISCHE BELASTING

De voordelen van deze configuratie ten opzichte van 

statische UPS en generator systemen zijn onder 

andere: de betrouwbaarheid, stabiliseren van de 

belasting aan de uitgang en alle andere voordelen 

van een dynamische UPS, een keuze in autonomie 

zonder technische compromissen; eenvoudige 

implementatie, hetzij bij lage of middensspanning en 

de lagere kosten gedurende de levensduur van de 

unit. In vergelijking met diesel gekoppelde UPS 

systemen omvatten de voordelen de mogelijkheid 

om de stand-by generator te handhaven zonder 

compromis voor het UPS-systeem, de mogelijkheid 

om de belasting rechtstreeks te voeden met 

generatoren, isolatie van kritische en niet kritische ( 

mechanische ) belasting en verhoogde flexibiliteit in 

de systeemconfiguratie of uitbreiding.

POWERBRIDGE™

UNIBLOCK™BATTERIJ

ALTERNATIEF

Koppelspoel

Bypass

NET

DIESELGENERATOR

KRITISCHE BELASTING

DIESELGENERATOR

UNIBLOCK™ UBT+ met alternatieve noodstroom generatoren.UNIBLOCK™ UBT+ in standaard configuratie.

Elke configuratie is eenvoudig  
te realiseren:

n Hot stand-by redundante 

n Parallel vermogen

n Redundant Parallel 

n Geïsoleerde parallel

n Geïsoleerde redundant parallel 

n Systeem + systeem redundant

n Gemeenschappelijke of individuele bypass
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Innovatie voor uw voordeel

De UBT+ met Co Generatie

Co- generatie productie-installaties zijn ontworpen 

voor het opwekken van elektrische energie met als 

bijproduct warmte. Dergelijke systemen hebben het 

grote voordeel van een sterk verbeterde algehele 

rendement, maar vaak een slecht dynamisch 

gedrag. De UBT+ kan worden gebruikt als schakel 

tussen de vaak autonome co-generatie installatie 

en het net dusdanig dat UPS vermogen beschikbaar 

is in combinatie met het openbare net of in eiland 

bedrijf. De overtollige energie van de WKK- installatie 

(of verwarmingsinstallatie) kan worden geëxporteerd 

naar het net ( afhankelijk van de lokale regelgeving ) 

met de wetenschap dat de UBT+ alle eventuele 

storingen van het net zal isoleren van de eigen 

installatie. Instabiliteit in de spanningsvoorziening 

door het wegvallen van de co-generatie machine 

worden direct geëlimineerd door de stabiliserende 

eigenschappen van de UBT+ terwijl overschakeling 

op het net naadloos kan gebeuren door de 

overbruggingstijd van het vliegwiel.

Systeem Configuratie

De UNIBLOCK™ UBT+ is beschikbaar met 

vermogens per unit van 500 kW tot 2700 kW. In 

middenspanningssystemen kunnen units parallel 

geschakeld worden tot 40 MW, hetzij met individuele 

of met een gemeenschappelijke koppelspoel. Bij 

laagspanningssystemen is parallel schakelen 

beperkt tot 5 MW, maar door speciale technieken 

kan dit betrouwbaar verhoogd worden tot 20 MW. 

De geïsoleerde parallel schakeling maakt het 

mogelijk de voordelen van het parallel schakelen te 

combineren met de voordelen van geïsoleerde 

redundante systemen, hetgeen een uitstekend te 

onderhouden systeem oplevert en een uniek fout 

oplossend vermogen, in datacentra waar een 

hoogst mogelijke efficiëntie, een klein ruimte beslag 

en maximaal return on investment van grootste 

belang zijn. Door het reduceren van het aantal 

redundante eenheden tot een minimum en door te 

voorkomen dat units in stand-by mode draaien is dit 

een uitstekende keuze voor het optimaliseren van 

de beschikbaarheid, betrouwbaarheid en kosten.

De UBT+ in de DeRUPS™ configuratie

Uniek bij Piller is de DeRUPS™ configuratie als 

alternatief voor de conventionele DRUPS oplossing, 

zodat de diesel motor voor of na de UPS kan komen 

in de installatie en waarbij deze wordt opgenomen 

in de besturing van de UBT+ om een krachtig en 

multifunctioneel systeem te krijgen. Deze integratie 

maken het mogelijk diesels te gebruiken in 

complexe samenstellingen, zoals IP systemen, 

terwijl het vele voordelen oplevert beginnend met 

een complete scheiding tussen NSA’s en UPSsen 

met een grote keuze vrijheid in fabrikant van de 

diesel generatoren en verbetering van de beschik-

baarheid bij onderhoud.

Als totaal geïntegreerd systeem optimaliseert de 

DeRUPS™ configuratie het rendement, het onderhoud 

en de flexibiliteit terwijl de voordelen de vliegwiel-

energie garant staan voor een probleemloze 

samenwerking tussen UPS en Noodstroomaggregaat.

UNIBLOCK™ UBT+

TOTAAL
TOTAL COST
OWNERSHIP

(TCO)

DIESEL GENERATOR

POWERBRIDGE™

CONFIGURATIE

DeRUPS™

=

DeRUPS™ is een multifunctioneel system,  
dat betekent dat de motor gecontroleerd start  
met de energie van de POWERBRIDGE™.

IP-Bus systeem met externe generatoren later 
in de stroomkring dan de  UNIBLOCK™ UBT+.

UPS BELASTING

NIET PREFERENTE
GROEP

NET

IP
- 

BU
S
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Piller hoofdkantoor, Osterode, Duitsland

UNIBLOCK™ UBT+

Over Piller

Ruim 100 jaar geleden startte Anton Piller zijn bedrijf 

in Hamburg, waardoor het bedrijf een lange historie 

heeft in de productie van zeer hoogwaardige elektrische 

machines en apparatuur voor Power Quality. 

Piller is nu de wereldleider en innovator van  

vele technologieën voor het beveiligingen van 

netspanningen, speciaal voor UPS systemen, waarbij 

een stroom uitval niet kan en mag plaatsvinden en 

voor voedingen en frequentie omvormers die 

vliegtuigen op luchthavens van spanning voorzien. 

In de afgelopen 30 jaren heeft het bedrijf zich naast 

de roterende machines ook toegelegd op statische 

technologieën wat haar een unieke positie geeft als 

specialist voor de beveiliging van netspanningen in 

de meest kritische omgevingen. 

Piller UPS systemen zijn te vinden bij colocation data 

centra, financiële instellingen, omroep, telecommunicatie 

netwerken, luchthavens, gezondheidscentra, continue 

proces systemen en andere toepassingen waar een 

goede spanningsvoorziening van absoluut belang zijn.

De frequentie omvormers en aanverwante producten 

van Piller worden in één zin genoemd met zowel 

burger als ook militaire luchtvaart, waarbij de 400Hz 

spanning gebruikt wordt voor de bodemstroom en de 

50/60 Hz omvormers vaak gebruikt worden aan kades 

om schepen en onderzeeërs van stroom te voorzien.

De nieuwe Piller UNIBLOCK™ UBT+ familie is precies 

die UPS welke een combinatie is van state of the art 

machine technologie en elektronica om uitstekende 

betrouwbaarheid, efficiëntie, flexibiliteit en prestaties 

te leveren.

Introductie van de UNIBLOCK™ UBT+

De UBT+ is anders dan alle andere UPS systemen. 

Bestaande uit een combinatie van een gepatenteerde 

motor - generator combinatie, biedt deze UPS een 

zeer eenvoudige en uiterst betrouwbare noodstroom- 

voorziening met een uitzonderlijk hoog rendement. 

De gebruikte technologie biedt een extreem 

robuuste, met kleine afmetingen, hoog vermogen 

oplossing ontwikkelt om meer dan 20 jaar een 

betrouwbare werking te garanderen. De UBT+ 

wordt toegepast in zowel normale als ruwe 

omgevingen, voor elk type belasting en voor een 

systeem vermogen tot 40 MW. Met de UNIBLOCK™ 

UBT+, zijn meerdere systeemconfiguraties goed 

mogelijk. Parallel bedrijf is simpel, modulaire 

uitbreidingen eenvoudig en zijn vermogen is het 

grootste van alle UPS installaties.

Vanaf 1919 werd Osterode in Duitsland de thuisbasis 

van de productie en R&D van Piller in toen één van 

de modernste fabrieken waar alle producten  

van ruw materiaal tot de eindproducten werden 

geproduceerd. De Piller Group maakt deel uit  

van de familie Langley Holdings Plc.  

(www.langleyholdings.com), de Britse Multi discipline 

groep met vooraanstaande fabrieken in de techniek. 

Vermogen de klok rond, de wereld rond

Vandaag verandert de industriële wereld in een 

tempo dat nog nooit is voorgekomen in de 

geschiedenis. Deze ontwikkeling is sterk afhankelijk 

van de moderne communicatie infrastructuur die  

op zijn beurt weer afhankelijk is van de continue 

kwaliteit van de netspanning. Processen zijn in het 

streven om aan de vraag te voldoen en 

concurrerend te blijven steeds meer geauto-

matiseerd, de communicatie is steeds complexer 

en de data transacties steeds sneller. Hierdoor is 

een betrouwbare, continue, energie-efficiënte voeding 

noodzakelijk voor onze moderne wereld economie: 

Piller UPS systemen zijn er voor ontworpen om aan 

deze eisen te voldoen.

De ideale UPS moet uiterst betrouwbaar, efficiënt 

en flexibel zijn en moet in staat zijn om eenvoudig om 

te gaan met verschillende belasting karakteristieken, 

systeemconfiguraties en overbruggingstijden.

UBT+ kunnen worden 
geconfigureerd voor:  

n  Laag-en middenspanningssystemen

n  Lange en korte termijn overbruggingstijden

n  Stand-by opwekking en  
     warmtekrachtkoppeling 

n  Oplossingen in container
9 



10 

Total Costs of Ownership
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Relative TCO comparison between static and UBT+ 
rotary UPS solutions
Static System Redundant          UBT+ System 
Redundant

Statische Redundant Rysteem Redundant UBT+ Systeem

Dag één Investering £ Kosten Elektrische Verliezen £ Kosten van Onderhoud/Revisie £

£,000

Relatief TCO vergelijk tussen statische en roterende UBT+ oplossingen.

Een TCO analyse van het UNIBLOCK™ UBT+ 
system geeft een aantal grote voordelen 
ten opzichte van andere oplossingen door 
een combinatie van zijn karakteristieken:

n Hoge elektrische rendement

n  Zeer eenvoudig onderhoud, economische 
aanpassingen en revisie

n  Geen of weinig eisen aan air 
conditionering

n Weinig ruimte nodig

n  Het periodieke onderhoud en 
instandhouding geschieden op locatie

n  Weinig starten en onnodig starten van  
de dieselmotor

n  Mogelijkheid tot natuurlijke koeling

Het beheren en exploiteren van een Datacenter of 

grote industrie is een dure aangelegenheid. De kosten 

van architectuur en de energiekosten beïnvloeden 

in grote mate hoe het gebouw er uit komt te zien en 

waar het geplaatst gaat worden. Als hier de druk 

bij opgeteld wordt voor het ontwerpen van een 

milieuverantwoorde oplossing dan stijgen de 

uitdagingen. Boven alles moet een UPS betrouwbaar 

zijn maar op de tweede plaats zijn de kosten voor 

aanschaf en gebruik over zijn hele levensduur (TCO) 

ook van groot belang.

De TCO van een UPS is de combinatie van 

aanschaf, de operationele kosten en het normale- 

en periodieke onderhoud en vervanging van 

onderdelen. Verder telt ook de extra infrastructuur 

mee (ruimte, bedrijfskosten, kosten van schakel- en 

verdeelinrichtingen, transformatoren, bekabeling, 

cos Phi compensatie en koeling). In de meeste 

TCO berekeningen zijn de kosten voor het 

elektrische gebruik hoger dan de aanschaf kosten 

en de onderhoudskosten.

10 



Voorzichtig met uw investeringen

After Sales Service

Piller gelooft niet dat het genoeg is om een premium 

UPS te bouwen met een hoge betrouwbaarheid. 

Een UPS moet de klant net zo goed beveiligen op 

de eerste dag van zijn loopbaan als op de laatste 

dag. Daarom heeft Piller een wereldwijd netwerk 

met professionele hulp en ondersteuning als 

aanvulling voor de investering van de afnemer, met 

een team hoog opgeleide en getrainde internationale 

technici op locatie. 

Het team waakt over meer dan 9000 units met een 

hoog vermogen in meer dan 40 landen en helpt de 

afnemer bij zijn activiteiten in onder andere data 

handling, bank en financiën, luchthavens en 

defensie en communicatie en dit 24 uur per dag, 

365 dagen per jaar.

Snelle Response tijd

Soms is snel hulp en ondersteuning nodig op een 

moment dat men het niet verwacht. Voor die 

momenten kunt u er op vertrouwen dat deze op zo 

kort mogelijke termijn wordt geleverd. De service 

centers van Piller zijn strategisch gepositioneerd om 

de lokale kennis van de installatie van de afnemer 

snel paraat te hebben en de best mogelijke 

response tijd te leveren. Piller heeft een 24 uur 

storingsdienst met technici die stand-by staan om 

direct te vertrekken vanaf zijn service center locatie.

Preventief onderhoud

Periodiek preventief onderhoud in overeenstemming 

met de bekende Piller standaard zorgen voor een 

optimale en zekere werking van uw kritische 

apparatuur met een minimum aan stroringen en een 

langere levensduur van de UPS systemen van 20 

jaren en meer.

Beschikbaarheid van onderdelen

Het preventieve onderhoud van Piller en het oplossend 

vermogen bij storingen worden ondersteund door 

een netwerk met voorraad onderdelen zowel bij de 

service steunpunten als ook op strategische locaties 

rondom de wereld.

Advies en andere service

ledere verandering in de activiteiten kunnen tot 

aanpassingen, uitbreiding of een ander functie van 

het UPS system leiden. De technische ondersteunings- 

teams van Piller zullen de eisen evalueren en de 

noodzakelijk veranderingen aan bevelen. Ze kunnen 

er ook voor zorgen dat deze veranderingen 

doorgevoerd worden in overleg met de afnemer en 

zijn partners zodat een minimale uitval tijd nodig is. 

Opleiding operators

Alle nieuw geïnstalleerde systemen zullen een training 

vereisen van de operators op locatie of in één van de 

trainingscentra van Piller. Piller levert ook opfriscursussen 

om er zeker van te zijn dat bedieningspersoneel 

alles paraat hebben om de installatie te bedienen 

met een minimum aan risico.

n Vervangen van batterij systemen

n Op nieuw configureren of herplaatsen 

n Upgrades

n Op afstand bediend monitor systeem 

n Locatie bezoeken

11 



Piller UBT+ (NL) 04 2015/Issue 2. Wij hebben veel zorg besteed aan deze brochure en gaan ervan uit dat de zaken kloppen op het moment dat deze brochure gedrukt wordt.  
Door de steeds voortschrijdende techniek behouden wij ons het recht voor iedere specificatie te veranderen zonder verdere melding. Eventuele fouten en tekortkomingen voorbehouden.

Nothing protects quite like Piller

piller.com

HOOFDVESTIGING
Piller Group GmbH
Abgunst 24
37520 Osterode
Duitsland
E: info@piller.com

ROTERENDE UPS SYSTEMEN

HYBRIDE ROTARERENDE UPS SYSTEMEN

DIESEL ROTERENDE UPS SYSTEMEN

STATISCHE UPS SYSTEMEN

STATIC TRANSFER SWITCHES

KINETIC ENERGY GEHEUGEN

LUCHTVAART GROUND POWER SYSTEMS

FREQUENIE OMVORMERS

VOEDINGEN VOOR SCHEPEN

SYSTEEM INTEGRATIE

Piller Australia Pty. Ltd.
2/3 Salisbury Road, Castle Hill,  
New South Wales 2154, Australia
T: +61 2 9894 1888
F: +61 2 9894 2333
E: australia@piller.com

Piller France SAS
1 Avenue du Président Pompidou,
CS 70073 – BAT A,
F-92508 Rueil-Malmaison Cedex, Frankrijk
T: +33 1 47 21 22 55
F: +33 1 47 24 05 15
E: france@piller.com

Piller Germany GmbH & Co. KG
Abgunst 24, 37520 Osterode,
Duitsland
T: +49 5522 311 0
F: +49 5522 311 414
E: germany@piller.com

Piller Italia S.r.l.
Centro Direzionale Colleoni,  
Palazzo Pegaso 3, 
Viale Colleoni 25, 20041,  
Agrate Brianza (MB), Italië
T: +39 039 689 2735
F: +39 039 689 9594
E: italia@piller.com

Piller Iberica S.L.U.
Paseo de la Habana, 202 Bis Bj,  
E-28036 Madrid, Spanje
T: +34 91 345 86 58
F: +34 91 350 16 33
E: spain@piller.com

Endurance Power Protection Pvt Lt
DCT 603, 6th Floor, DLF City Court,
Sikanderpur, MG Road, Gurgaon, 
Haryana-122001, Indië
T: +91 12442 90262
E: india@piller.com

Piller Power Singapore Pte. Ltd.
25 International Business Park, 
#01-65/66 German Centre,  
Singapore 609916
T: +65 6562 9100
F: +65 6562 9109
E: asiapac@piller.com

Piller UK Ltd.
Westgate, Phoenix Way, Cirencester, 
Gloucestershire, GL7 1RY, 
Engeland
T: +44 1285 657 721
F: +44 1285 654 823
E: uk@piller.com

Piller USA Inc.
45 Turner Drive, Middletown,  
New York 10941-2047, USA
T: +1 800 597 6937
F: +1 845 692 0295
E: usa@piller.com

Vertegenwoordigers en distributeurs in : 

ALGERIJE | ARGENTINIË | OOSTENRIJK | BAHREIN | BELGIË | BRASIL | CANADA | CHILI | CHINA | DENEMARKEN | ESTLAND 

FINLAND | HONG KONG | HONGARIJE  | INDONESIË | IRAN | JAPAN | KOREA | LETLAND | LITOUWEN MALEISIË | NEDERLAND 

| NIGERIA | NOORWEGEN | PERU | FILIPPIJNEN | POLEN | ROEMENIË | RUSLAND | SERVIË | SLOVENIË ZUID-AFRIKA | 

ZWEDEN | ZWITSERLAND | SYRIË | TAIWAN | THAILAND | TURKIJE | U.A.E. | OEKRAÏNE | VERENIGDE STATEN


