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Over Piller

De Piller Group maakt deel uit van de familie Langley

Ruim 100 jaar geleden startte Anton Piller zijn bedrijf

Holdings Plc. (www.langleyholdings.com), de Britse

minimum aan risico gedurende de hele levenscyclus.

in Hamburg, waardoor het bedrijf een lange historie

Multi discipline groep met vooraanstaande fabrieken

Op het zelfde moment moeten er ook oplossingen

heeft in de productie van zeer hoogwaardige elektrische

in de techniek.

zijn voor onderhoud aan de installatie en technische

machines en apparatuur voor Power Quality.

De kwaliteit van de netspanning is overal in de

vele technologieën voor het beveiligingen van

wereld anders. Slechte weeromstandigheden zorgen

aanwezig zijn.
De nieuwe Piller UNIBLOCK™ UBTD+ familie is precies

in sommige regio’s voor storingen en zelfs

die UPS welke moderne machine technologie

een stroom uitval niet kan en mag plaatsvinden en

onderbrekingen van de reguliere stroomvoorziening.

combineert met de modernste elektronica om op

voor voedingen en frequentie omvormers die

Op andere plaatsen zorgen een zwakke infrastructuur

die manier maximale prestaties, efficiëntie, flexibiliteit

vliegtuigen op luchthavens van spanning voorzien.

weer voor spanning variaties, frequentie problemen,

en betrouwbaarheid te leveren.

In de afgelopen 30 jaren heeft het bedrijf zich naast

instabiliteit en uitval. Ook worden door de grote

de roterende machines ook toegelegd op statische

hoeveelheid verschillende belastingen, met ieder

De introductie van de UNIBLOCK™ UBTD+
De UBTD + is anders dan welke UPS dan ook.

zijn eigen elektrische karakteristieken, hoge eisen

Bestaande uit een combinatie van een machine

de meest kritische omgevingen.
Piller UPS systemen zijn te vinden in colocation data
centra, financiële instellingen, omroep, telecommunicatie
netwerken, luchthavens, gezondheidscentra, continue
proces systemen en 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

gesteld aan de spanningsbron.

met motor en generator wikkelingen in één stator en

Voor industriële processen zijn vaak extreem hoge

een gekoppelde spoel levert deze UPS eenvoudig

vermogens nodig die verspreid zijn over grote

een zeer betrouwbare ononderbroken voeding met

afstanden met snel veranderende belastingen; of

uitzonderlijke efficiëntie.

de noodzaak van het ondervangen van een

De toegepaste technologie levert een extreem

spanningsuitval gedurende lange tijd. Maar daar

robuuste UPS met kleine afmetingen en een hoog

blijft het niet bij, ook de investerings- en bedrijfskosten
van iedere toepassing moeten in gecalculeerd

vermogen geschikt om meer dan 20 jaar betrouwbare
dienst te leveren. De UBTD+ is beschikbaar als single

worden in de fabricage kosten.

module van 500 kW tot 2700 kW met verschillende

spanning gebruikt wordt voor de bodemstroom en de

Aan de ene kant zijn er de toepassing in de IT van

50/60 Hz omvormers vaak gebruikt worden aan kades

datacentra maar aan de andere kant zijn er ook

om schepen en onderzeeërs van stroom te voorzien.

processen die minder dynamisch zijn dan het lijkt,

Vanaf 1919 werd Osterode in Duitsland de thuisbasis
van de productie en R&D van Piller in toen één van
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reserve onderdelen voor de toekomst voldoende

netspanningen, speciaal voor UPS systemen, waarbij

technologieën wat haar een unieke positie geeft als

n L aag en Midden spanningssystemen
n Overbrugging energie door batterijen of
door een vliegwiel
n Luchtkoeling of waterkoeling
n Oplossingen in container
n Vertraagde of directe inschakeling van de
diesel motor
n Geavanceerde opties voor de beheersing
van het vermogen

Vermogen rond de klok, rond de wereld

Nu is Piller de wereldleider en innovator van

specialist voor de beveiliging van netspanningen in

UBTD+ heeft de hoogste ontwerp flexibiliteit:

om technische oplossingen te ontwikkelen met een

maar waar weer wel een hogere efficiëntie of hoge
beschikbaarheid het belangrijkste zijn.

manieren van energie opslag en dieselmotoren
waardoor de mogelijkheid ontstaat om aan
specifieke condities en belastingeisen te voldoen.
Met de UNIBLOCK™ UBTD+ multiple system zijn
oneindig veel mogelijkheden. Parallel bedrijf is
eenvoudig en het systeem is gemaakt voor

de modernste fabrieken waar alle producten van ruw

Welke situatie er ook aan de orde is, ontwikkelaars

modulaire uitbreidingen, er zijn oplossingen voor

materiaal tot de eindproducten werden geproduceerd.

van deze faciliteiten hebben iedere keer de uitdaging

ieder vermogen.

Missie kritisch vermogen
karakteristieken. De combinatie van special staal en

de duurzame roterende machine is veel minder

De UNIBLOCK UBTD+ Diesel Rotary UPS combineert

de gecombineerde stator wikkelingen maken dat

gevoelig voor beschadigingen door overbelastingen

Verbetering van de Power Quality
De UBTD + compenseert de zeer lage ingangs-

alle voordelen van een roterende UPS met die van een

deze machine een uitzonderlijk rendement heeft en

en andere elektrische vervormingen en gebruikt geen

spanningen zelfs tot hiaten met maximaal 50% van

dieselmotor en dat alles in één geïntegreerde unit.

een lage reactantie die weer nodig zijn om hogere

borstels, sleepringen of complexe lager oplossingen.

Werking
™

Het system bestaat uit de UNIBLOCK™ motor-generator
(MG) gekoppeld met een dieselmotor door een
vrijloopkoppeling en dit alles gemonteerd op een kort
basis frame. In normaal bedrijf wordt de belasting
gevoed via een magnetisch gekoppelde koppelspoel
aangesloten op de netspanning. De spoel heeft
een tweede aansluiting waarop de motor-generator
is aangesloten. Bij korte onderbrekingen of bij

harmonische

te

elimineren

en

een

hoge

foutcompensatie te leveren. Een geïntegreerde
dempingswikkeling reduceert ook nog eens de
hogere harmonische en het ontwerp met standaard
lagers staat gerant voor een langdurige werking
zonder onderhoud. De machine wordt in de Piller
fabriek handmatig geproduceerd en uitgebalanceerd
om de extreme lange levensduur te garanderen.

De vermogens elektronica bestaat uit robuuste
halfgeleiders zonder dat het nodig is dat deze
componenten parallel geschakeld worden of
vermogens condensatoren nodig hebben. De bypass
schakeling is niet noodzakelijk voor de werking van
de UPS en in de meeste gevallen zijn voor de
koeling de elektrische ventilatoren vervangen door
een groot schoepenrad op de UNIBLOCK™ machine.

complete uitval wordt de belasting gevoed via een

Systeem betrouwbaarheid

Deze factoren combineren dat er een UPS is

overbruggingsbron die zowel een conventionele

Het ontwerp is zonder de onbetrouwbare vermogens

ontstaan die de betrouwbaarheid van alle andere

batterij of een Piller POWERBRIDGE™, het elektrisch

condensatoren die in de statische UPSsen de

technologieën ver overtreffen.

gekoppelde vliegwiel dat door zijn unieke ontwerp

meeste storingen veroorzaken. De technologie van

de nominale spanning, zonder inschakeling van de
dieselmotor. Een 30% lagere ingangsspanning wordt
zelfs gecompenseerd zonder dat er energie uit het
vliegwiel of batterijen wordt betrokken.
De unit kan zonder problemen 100% niet lineaire
belastingen voeden en levert ook bij een 100%
stapbelastingen een stabiele voeding aan de
belasting. De spoel werkt als bi-directioneel filter in
de UPS en verwijderd vrijwel alle harmonische
tussen belasting en net.

de grootste overbruggingstijd levert welke beschikbaar

Bypass

is op de markt, kan zijn. Met de belasting veilig

Koppelspoel

gevoed krijgt de dieselmotor een startcommando.
Eenmaal op snelheid wordt de belasting naadloos

Bypass

door de vrijloopkoppeling overgebracht op de
dieselmotor voor de langdurige ondersteuning.

Koppelspoel

De UNIBLOCK™ Motor-Generator

Diesel
Motor

Batterij

M/G

Het hart van iedere roterende UPS van Piller is de

UNIBLOCK™

unieke Uniblock synchrone motor generator unit met
zijn unieke eigenschappen zoals lage vervorming en
hoge foutcompensatie.

M/G

De motor en generator wikkelingen van de UNIBLOCK™
machine delen samen de stator en één borstel loze

POWERBRIDGE™ UNIBLOCK™

rotor om op die manier een zeer compacte dubbel
gewikkelde machine te leveren met unieke elektrische

UBTD+ met POWERBRIDGE™ kinetic energy store.

UBTD+ met externe batterij opslag.
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UNIBLOCK UBTD+
™

Arbeidsfactor Compensatie

Deze lage impedantie komt bijna overeen met de

Power factor compensatie gaat automatisch met
de UBTD+. De combinatie Motor/Generator en spoel

impedantie van de normale net transformator. Deze
mogelijkheid is een stap verder dan bij de statische

compenseert de arbeidsfactor van belastingen met

UPS waarbij de fout door het sluiten van de bypass

een slechte arbeidsfactor op een dergelijk manier dat

schakelaar moet worden opgelost.

het net een neutrale arbeidsfactor ziet. Dit resulteert
in een lager tarief van de netbeheerder of geen
strafbonussen voor het overschrijden van de cos Phi.
Ook is verdere cos Phi compensatie niet meer nodig.

Eenvoudig onderhoud
Onderhoud aan de standaard UBTD+ geschied op

n	Eén unit voor vermogens van 500kW tot en
met 2700kW
n Parallel schakelen tot 40MW
n	Hogere betrouwbaarheid dan andere
UPS systemen

locatie, dus er hoeven geen onderdelen voor

n	Hoogste efficiëntie bij vollast en deellast bij
toepassing van een vliegwiel

reparatie of onderhoud de locatie te verlaten. Ook

n Grote flexibiliteit bij ontwerpen

Herstellen van fouten

de onderhoudseisen zijn veel kleiner dan die van

Door de extreem lage reactantie van de UBTD+ is

alternatieve installaties omdat componenten die

n	Mogelijk in laag- en middenspannings
installaties

het mogelijk fouten in de belasting door het hoge

vaak vervangen moeten worden zoals condensatoren

n Beschikbaar met batterijen en vliegwielen.

korstluitvermogen te elimineren zonder dat deze

of ventilatoren niet aanwezig zijn. De levensverwachting

hoge stroom door het net moet worden geleverd.

van de UNIBLOCK™ overtreft ruim de 20 jaren.

n	Gemiddeld een 3 maal langere
overbruggingstijd uit het vliegwiel in
vergelijking met andere UPSsen.

Motor en Generator Wikkelingen
in een gezamelijke Stator
Gemeenschappelijke
Rotor met Demp
Wikkeling

UNIBLOCK™ UBTD+ voordelen

Systeem Ventilator

n	Snellere oplading van het vliegwiel
POWERBRIDGE™
n	Grote spreiding tussen capacitief en
inductieve arbeidsfactor.
n	Onafhankelijke selectiviteit voor de
achterliggende circuits.
n Arbeidsfactor aan de ingang is ca. 1
n	Demping van 99% harmonische aan
ingang/uitgang

Borstelloze
Bekrachtiging

Lagers
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Lagers

n Klein oppervlakte bij grote vermogens
n Eenvoudige onderhoudsspecificaties

Energie opslag mogelijkheden
POWERBRIDGE™ Optie

belasting condities. Het magnetische lager heft de

De kinetische opslag van energie in een vliegwiel

as van het vliegwiel waardoor de krachten op de

geeft de ontwerper de mogelijkheid om op een zo

lagers verminderen en, nog belangrijker, dit resulteert

klein mogelijk oppervlakte een zo hoog mogelijke ver-

in een hogere efficientie. Het verlengt de levensduur

mogensdichtheid te maken per unit. POWERBRIDGE™

van de lagers en staat garant voor een jarenlange

bestaat uit een verticaal gemonteerde synchroon

levensduur van vele jaren continue werking.

generator gekoppeld met een vliegwiel die de
energie opslaat. Wanneer de opgeslagen energie
nodig is, wordt deze ontladen via de generator en
een omvormer die er voor zorgt dat een stabiele
frequentie bij de UNIBLOCK™ motor-generator
terecht komt. Het opnieuw laden werkt in de
omgekeerde richting.
De POWERBRIDGE™ functioneert ook bij hogere

Dit verticaal gemonteerde vliegwiel en generator in
combinatie met het magnetische lager van de
POWERBRIDGE™ is beschikbaar in een groot aantal
verschillende vermogens en autonomie tijden.
Batterij Optie
De Piller UNIBLOCK™ UBTD+ is ook verkrijgbaar met
batterijen als opslag voor de overbruggingsenergie.
Omdat de elektrische efficiëntie van de batterij beter

temperaturen. Daardoor zijn geconditioneerde ruimtes,

is dan welke equivalent dan ook is het een afweging

zoals bij batterijen wel noodzakelijk zijn, niet nodig,

tussen ruimte en andere factoren. Hoe dan ook, de

met de daarbij komende kosten voor onderhoud en

vrije keuze van autonomie van de batterijen levert

energiekosten. Ook heeft men in de toekomst niet

voordelen zoals een diesel motor die nog minder

te maken met verwijderingskosten.

vaak gestart hoeft te orden. Er zijn situaties waarbij

Alleen de POWERBRIDGE™ kan onbeperkt net zoveel

dit vereist is uit bijvoorbeeld milieu overwegingen.

Top lager

energie opnemen als afgeven. Geen enkele ander

Het UNIBLOCK™ systeem is zeer batterij vriendelijk

elektrisch opslag medium kan iets vergelijkbaars.

en haalt de maximale levensduur uit de batterij,

Deze mogelijkheid werkt als buffer voor de motor

doordat de batterij niet belast wordt met de DC

Hoofd machine

om een gelijk toerental te leveren onder dynamische

rimpel van de inverter. Dit scheelt in kosten.

Vliegwie

Borstelloze bekrachtiging

Onder lager
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Andere ontwerp opties
UNIBLOCK™ UBTD+ met waterkoeling
De UBTD+ kan gekoeld worden met een natuurlijke

Op die manier heeft iedere UBTD+ unit zijn eigen

UNIBLOCK™ UBTD+ in container

gesloten luchtcircuit waarbij de warmtewisselaar

Natuurlijk kan de Piller UNIBLOCK™ UBTD+ worden

koeling door middel van het schoepenrad dat op de

geïntegreerd is aan het einde van de UPS. Met

geïnstalleerd in een machinekamer, maar de unit kan

as van de UNIBLOCK™ zit gemonteerd, waarbij de

deze koelunit voorziet de UPS in zijn eigen koeling

ook in de fabriek gebouwd worden als complete

warmte uit de machine direct naar buiten wordt

en kan daardoor in kleine ruimtes werken, in stoffige

unit in een container. Alle noodzakelijke componenten

gebracht. Wanneer dit op locatie niet mogelijk is,

omgevingen geplaatst worden of op plekken worden
geplaatst waar zo weinig mogelijk geluid mag worden

zijn geïntegreerd in de container waardoor de Piller
UNIBLOCK™ UBTD+ een mobiele UPS system

n Hogere efficiëntie met ruimte

dan kan de ruimte natuurkijk van een airconditioner
worden voorzien, maar de UBTD+ kan ook worden

geproduceerd. Dit alles zonder de noodzaak van een

wordt waardoor de unit gelijk klaar is om te worden

n	Geschikt om te werken in stoffige of
smerige omgevingen

uitgevoerd met zijn eigen warmte wisselaar, die

externe geforceerde koeling of complexe redundant

gebruikt in situaties waarbij dit beter aansluit bij een

aangesloten wordt op het waterkoelingssysteem

airconditioner installaties. Hierdoor wordt ruimte

tijdelijk project of waar de ruimte in het gebouw

n Gereduceerde investeringskosten

van het gebouw.

bespaard en ook het onderhoud wordt vereenvoudigd.

beperkt is.

Voordelen van waterkoeling:

n Lagere operationele kosten
n Kleiner ruimte beslag
n Stillere werking

A

Luchtstroom

In deze configuratie heeft iedere UBTD+ unit
een gesloten luchtcircuit die met de
warmtewisselaar is geïntegreerd.
A:	Het gesloten luchtcircuit wordt aangedreven
door het interne schoepenrad die op de as
van de omvormer is gemonteerd.
B:	De UNIBLOCK™ met ingebouwde
waterkoeling wordt aangesloten op het
koelwater systeem van het gebouw.
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B

Optimale beveiliging
Uitgesteld diesel starten

De mogelijkheid van de Piller Diesel UPS om deze

n	Gelijk klaar om aangesloten te worden
op de netspanning

Onderzoek toont aan dat storingen van 10 msec bijna

Dank zij de POWERBRIDGE™, het unieke ontwerp
van de Piller UNIBLOCK™ UBTD+ heeft deze een

dagelijks voorkomen, waardoor apparatuur verstoord

overbruggingstijd waarbij het niet nodig is de

de diesel, komt door de grote energie opslag welke

n	Geen constructies nodig voor
geluidsbescherming, koeling of bekabeling

wordt of niet meer functioneert. In een gemiddeld

dieselmotor te starten voor de meeste spannings-

beschikbaar is in de POWERBRIDGE™. Waar andere

spanningsnet duren 60% van alle netstoringen

problemen. Hierdoor worden onnodige dieselstarts

diesel UPSsen alle opgeslagen energie nodig hebben

n	Minimale uitgave voor testen op locatie
en inbedrijfstelling.

korter dan 100 msec en slechts 2% langer dan

beperkt tot bijna nooit meer starten. Dit in

om de tijd te overbrugging om de diesel te starten en

enkel seconden. In landen waar de netten nog in

tegenstelling tot het 5 x starten per week van de

ontwikkeling zijn, duren de uitvallen langer en komen

dieselmotor bij andere UPS systemen.

de belasting over te nemen, heeft de Piller UNIBLOCK™
UBTD+ zoveel reserve energie dat de dieselmotor

Voordelen van een container uitvoering:

n	Geen ontwerp kosten voor de
machine kamer

ook vaker voor.

netstoringen te overbruggen zonder het starten van

niet nodig is voor verstoringen van seconden tot
zelfs minuten.

n	Tijdelijk gebruik op verschillende locaties
of in modulaire toepassingen
n Gereduceerde bouwtijd

Aantal Netverstoringen per jaar

208
182

62
18

10ms 100ms

100ms 0.5s

0.5s 1s

1s - 3s

9

8

3s - 20s

20s - 60s

Duur van de Verstoring

S
Piller

Toerental Motor

Anderen

t

0
4s

Container uitvoering UNIBLOCK™ UBTD+.

Geen Diesel start

x - variabel van seconden tot minuten
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Unit configuraties
De UNIBLOCK™ UBTD+ UPS

deze omgepoold tot generator die de Short-Break

is er een extra unit als redundantie. Deze back-up

Als basis levert de Piller UBTD + 100% van zijn

bus van spanning voorziet. De twee wikkelingen zijn

unit werkt normaal gesproken in nullast. Op het

capaciteit als continue ononderbroken spanning.

galvanisch van elkaar gescheiden als een transformator,

moment dat een unit uitgeschakeld wordt, zal de

Als alternatief kan de uitgang gesplitst worden in

waardoor er ook een complete elektrische scheidingen

belasting automatisch worden getransfereerd naar de

een UPS rail en een noodstroom rail (als bij een

tussen de twee uitgangen is. In andere situaties is

redundante unit via onderbrekingsvrije omschakeling

noodstroom generator) Deze uitvoering heet Dual

het gebruik van één uitgang weer een voorkeurs

of door op bypass te gaan.

Output Bus.

oplossing, vooral bij MV toepassingen.

Sommige niet kritische belastingen kunnen worden

Afhankelijk van het ontwerp en specifieke eisen is

Configuratie Isolated Redundant

het soms nodig een scheiding te hebben tussen de

Traditioneel wordt een parallel redundante oplossing

beschikbare dieselvermogen te gebruiken. In

UPS rail en de niet preferent groepen. Dit staat bekend

gebruikt als een redundante configuratie nodig is.

vergelijking met de parallel redundante configuratie

als Dual output Bus. In deze configuratie leveren de

Bij deze isolated redundant configuratie wordt de

bij laag spanningsinstallaties wordt deze configuratie

generator wikkelingen de UPS voeding. Als de

redundantie gecreëerd op basis van standaard units.

gebruikt bij grotere vermogens zonder dat er

dieselmotor in werking is, dan zijn de motorwikkelingen

Alle units leveren afzonderlijk de spanning aan de

middenspanning hoeft te worden toegepast.

van de omvormer niet meer noodzakelijk en worden

overeenkomstige belasting. In een ‘N+1’ configuratie

Bypass

aangesloten op de redundante unit om toch het

Bypass

Koppelspoel

Koppelspoel

POWERBRIDGE™

POWERBRIDGE™

NET

NET
ALTERNATIEF

BELASTING

M/G

ALTERNATIEF

Diesel
Motor
UNIBLOCK™

M/G

Diesel
Motor

BELASTING
Dual
Output Bus

UNIBLOCK™

BATTERIJ

BATTERIJ

Dual Output
Isolated Bus

UNIBLOCK™ UBTD+ met
alternatieve Dual Output
Bus configuratie.

UNIBLOCK™ UBTD+ in standaard output configuratie.
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NET SB
BELASTING SB

Systeem configuraties
Isolated Parallel (IP) Configuratie

In de isolated redundant configuratie wordt de

De UBTD+ in applicaties met hoog vermogen
De UNIBLOCK ™ UBTD + is verkrijgbaar voor

Het isolated-parallel systeem combineert op een

Overige UNIBLOCK™ Configuraties:

redundante unit normaal gesproken gebruikt om niet

toepassingen waar een hoog vermogen noodzakelijk

unieke wijze de voordelen van een isolated redundant

n Systeem + Systeem

Configuratie Distributed Redundant

kritische belastingen te voeden, of werkt deze zonder

is met een serie die loopt van 500 kW tot 2700 kW.

en een parallel redundant UPS configuratie. Dit

n Hot-Stand-by

belasting. Deze configuratie kan worden uitgebreid

In middenspanningstoepassingen kunnen de

betekent dat er zeer grote N+1 redundante systemen

n Parallel Redundant

tot een distributed Redundant configuratie. Normaal

systemen parallel geschakeld worden tot een

gebouwd kunnen worden op laagspanning niveau,

gesproken zijn dit soort systemen ontworpen voor

vermogen van 40 MW met zowel individuele

zonder de zeer hoge kortsluitvermogens die men bij

N+1 redundantie. Er is dan geen reserve unit, maar

koppelspoelen of een gezamenlijke koppelspoel.

parallel systemen heeft en dat bij iedere spanning, dit

alle modules leveren een gelijk deel aan de belasting.

Bij laagspanningstoepassing is het parallel schakelen

terwijl de units zeer eenvoudig zijn te onderhouden.

Ingeval van een storing in een unit wordt de belasting

van units mogelijk tot maximaal 5 MW maar er

Door het verkleinen van het aantal redundante UPS

door de overgebleven units voorzien van spanning.

zijn ook mogelijkheden met bijvoorbeeld een

units en te voorkomen dat units in “stand-by mode”

De overschakeling van de belasting geschiedt door
automatic transfer switches of door andere apparatuur.
Het voordeel is dat er geen single point of failure is

configuratie via Isolated Parallel redundant waarbij er

werken is dit IP systeem een excellente keus voor

vermogens haalbaar zijn van 20 MW met een

de optimalisering van beschikbaarheid, flexibiliteit

hogere beschikbaarheid.

service vriendelijkheid en kosten.

en dat de belasting over alle units gelijk verdeeld zijn.

UPS BELASTING

IP- BUS

PREFERENTE
BELASTING

The UNIBLOCK™ UBTD+ kan tot 40 MW
parallel worden geschakeld.
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Total Costs of Ownership
Het beheren en exploiteren van een Datacenter of

De TCO van een UPS is de combinatie van

grote industrie is een dure aangelegenheid. De kosten

aanschaf, de operationele kosten en het normale-

van architectuur en de energiekosten beïnvloeden

en periodieke onderhoud en vervanging van

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

onderdelen. Verder telt ook de extra infrastructuur

Een TCO analyse van het UNIBLOCK™ UBTD+
systeem heeft een aantal grote voordelen ten
opzichte van andere oplossingen door een
combinatie van zijn eigenschappen:

waar het geplaatst gaat worden. Als hier de druk bij

mee (ruimte, bedrijfskosten, kosten van schakel- en

opgeteld wordt voor het ontwerpen van een

verdeelinrichtingen, transformatoren, bekabeling,

n Hoge elektrische efficiëntie

milieuverantwoorde oplossing dan stijgen de

cos Phi compensatie en koeling). In de meeste

n	Zeer eenvoudige onderhoud, economische
aanpassingen en revisie

uitdagingen. Boven alles moet een UPS betrouwbaar

TCO berekeningen zijn de kosten voor het

n Geen of weinig eisen aan airconditioning

zijn maar op de tweede plaats zijn de kosten voor

elektrische gebruik hoger dan de aanschaf kosten

aanschaf en gebruik over zijn hele levensduur (TCO)

en de onderhoudskosten.

n Weinig ruimte nodig

ook van groot belang.

n	Het periodieke en correctieve onderhoud
geschieden op locatie
n	Weinig starten en onnodig starten
van de dieselmotor
n Mogelijkheid tot natuurlijke koeling

18,000
17,000
16,000
15,000
14,000
13,000
12,000
11,000
10,000
9,000

UNIBLOCK™ UBTD+
Dag één Investering $
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Andere Roterende Diesel UPS

Kosten Elektrische Verliezen $

Kosten van Onderhoud/Revisie $

TCO vergelijk door Expense Category (DCF)

Voorzichtig met uw investeringen
After Sales Service

Snelle Response tijd

Advies en andere service

Piller gelooft niet dat het genoeg is om een premium

Soms is snel hulp en ondersteuning nodig op een

ledere verandering in de activiteiten kunnen tot

UPS te bouwen met een hoge betrouwbaarheid.

moment dat men het niet verwacht. Voor die

aanpassingen, uitbreiding of een ander functie van

Een UPS moet de klant net zo goed beveiligen op

momenten kunt u er op vertrouwen dat deze op zo

het UPS system leiden. De technische ondersteunings-

de eerste dag van zijn loopbaan als op de laatste

kort mogelijke termijn wordt geleverd. De service

teams van Piller zullen de eisen evalueren en de

dag. Daarom heeft Piller een wereldwijd netwerk

centers van Piller zijn strategisch gepositioneerd om

noodzakelijk veranderingen aan bevelen. Ze kunnen

met professionele hulp en ondersteuning als

de lokale kennis van de installatie van de afnemer

er ook voor zorgen dat deze veranderingen

aanvulling voor de investering van de afnemer, met

snel paraat te hebben en de best mogelijke

doorgevoerd worden in overleg met de afnemer en

een team hoog opgeleide en getrainde internationale

response tijd te leveren. Piller heeft een 24 uur

zijn partners zodat een minimale uitval tijd nodig is.

technici op locatie.

storingsdienst met technici die stand-by staan om

Het team waakt over meer dan 9000 units met een

direct te vertrekken vanaf zijn service center locatie.

hoog vermogen in meer dan 40 landen en helpt de

Preventief onderhoud

afnemer bij zijn activiteiten in onder andere data

Periodiek preventief onderhoud in overeenstemming

handling, bank en financiën, luchthavens en

met de bekende Piller standaard zorgen voor een

defensie en communicatie en dit 24 uur per dag,

optimale en zekere werking van uw kritische

365 dagen per jaar.

apparatuur met een minimum aan stroringen en een

n
n
n
n
n

Vervangen van batterij systemen
Op nieuw configureren of herplaatsen
Upgrades
Op afstand bediend monitor systeem
Locatie bezoeken

langere levensduur van de UPS systemen van 20
jaren en meer.

Opleiding operators

Beschikbaarheid van onderdelen

Alle nieuw geïnstalleerde systemen zullen een training

Het preventieve onderhoud van Piller en het oplossend

vereisen van de operators op locatie of in één van de

vermogen bij storingen worden ondersteund door

trainingscentra van Piller. Piller levert ook opfriscursussen

een netwerk met voorraad onderdelen zowel bij de

om er zeker van te zijn dat bedieningspersoneel

service steunpunten als ook op strategische locaties

alles paraat hebben om de installatie te bedienen

rondom de wereld.

met een minimum aan risico.
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HOOFDVESTIGING
Piller Group GmbH
Abgunst 24
37520 Osterode
Germany
E: info@piller.com

ROTERENDE UPS SYSTEMEN
HYBRIDE ROTARERENDE UPS SYSTEMEN
DIESEL ROTERENDE UPS SYSTEMEN
STATISCHE UPS SYSTEMEN
STATIC TRANSFER SWITCHES

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

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

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

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

Piller France SAS
107-111 Av Georges
Clémenceau,
B.P. 908, F-92009 Nanterre
Cedex, Frankrijk
T: +33 1 47 21 22 55
E: france@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
E: italia@piller.com

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

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

KINETIC ENERGY GEHEUGEN
LUCHTVAART GROUND POWER SYSTEMS
FREQUENIE OMVORMERS

Vertegenwoordigers en distributeurs in :

VOEDINGEN VOOR SCHEPEN

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

SYSTEEM INTEGRATIE

FINLAND | HONG KONG | HONGARIJE | INDIA | 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

Nothing protects quite like Piller
piller.com
Piller UBTD+ (NL) 11 2013/Issue 1. 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.

