Face ás necessidades actuais de energia
das empresas modernas, e de forma
a complementar as redes eléctricas
convencionais, a GE oferece aos seus clientes
uma completa gama de produtos e serviços
de energia estabilizada e ininterrupta, que
incluem UPS, manutenção de
baterias, e contratos de
serviço integral, os
quais cobrem
todos os
aspectos
do sistema
de energia e
fornecimento
eléctrico.
O objectivo da GE
é muito simples: não
permitir que a qualidade do
abastecimento eléctrico interfira
negativamente no sucesso do negocio dos
seus clientes.
Por esta razão, o compromisso da GE é o de
continuar a desenvolver e distribuir
tecnologia em UPS para o mundo digital
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Qualquer que seja a dimensão do seu
negocio, a GE tem soluções á sua medida, as
quais fornecem energia fiável e constante,
proporcionando um funcionamento constante
e ininterrupto da sua empresa.
cobertura do serviço de assistência
A GE dispõe de assistência técnica local em
mais de 80 Paises, através dos seus parceiros
comerciais, os quais combinam um profundo
conhecimento do mercado local com
uma reconhecida
competência
técnica,
tendo
como
objectivo
oferecer
as
melhores
soluções
comerciais e
técnicas aptas a
satisfazer as necessidades do seus clientes.
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descrição geral dos
produtos

SG-CE Series 160-300 kVA

Por mais de um século que a GE se tem
destacado na área das energias através
da utilização de tecnologias inovadoras na
concepção, desenvolvimento e distribuição
de produtos tecnologicamente avançados
e de elevada fiabilidade, os quais, aliados
a um serviço de alta qualidade, permitiram
construir, em todo o mundo, uma tradição
de prestígio como o principal fornecedor de
soluções de energia crítica.
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ML Series
monofásica
350-1000 VA

GT Series
monofásica
6-10 kVA

SitePro
trifásica
10-40 kVA

O Modelo ML Series é uma UPS
lineinteractiva que oferece uma
protecção eficaz
contra as falhas e oscilações da
rede eléctrica.

Com a GT Series, o seu equipamento
está protegido das possíveis oscilações
de tensão de rede, permitindo assim
de se concentrar exclusivamente no
seu trabalho. Graças ao seu design
moderno e atraente, com versões
Tower e Rack, é particularmente
versátil para instalar ao interno das
redes.

O Modelo SitePro é uma UPS de
elevada performance, indicada
para uma ampla faixa de
aplicações criticas. Todos os
modelos são do tipo true on-line
dupla conversão, fornecendo
energia com excelentes níveis de
qualidade e fiabilidade.

Match & Match 19”
monofásica
500-3000 VA

LP 11/31/31T Series
monofásica
3-20 kVA

SG Series trifásica
60-500 kVA PurePulse®
600 kVA

O Modelo Match é composto por
UPS interativas, inteligentes e
robustas. São equipamentos de
baixo custo e elevada fiabilidade.
São largamente utilizadas nas áreas
de IT Networking, Telecomunicações
e Home Office.

O Modelo LP Series, com linhas
monofásicas e trifásicas, é indicado
para uma ampla faixa de aplicações
em missão crítica. Projectado com
tecnologia VFI (Voltage & Frequency
Independent), a série LP é do tipo true
on-line dupla conversão e inteligente.

Existem dois modelos da SG
Series, com tecnologia de
retificador de tiristor usual, e
com um retificador baseado
na tecnologia de vanguarda
PurePulse® da GE. PurePulse
é um algorítimo de controle
inovador aplicado ao retificador
IGBT.

VH Series
monofásica
700-3000 VA

LP 33 Series
trifásica
10-120 kVA

O Modelo VH integra as UPS de dupla
conversão VFI (Voltage & Frequency
Independent). Inteligentes, e de
alto rendimento, foram concebidas
para todos os tipos de aplicações
críticas. Toda esta gama de UPS
foi desenvolvida com o objectivo
de oferecer a máxima segurança e
confiança ao utilizador.

O Modelo LP 33 Series é uma UPS
trifásica de elevada fiabilidade.
Oferece protecção da energia
para uma ampla gama de
aplicações fundamentais, das quais
destacamos as centrais de dados,
telecomunicações e equipamentos
críticos hospitalares.
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