
TELECOM
La millor tecnologia i protecció per a un sector estratègic i innovador 

De fet, el sector de les telecomunicacions és un dels que millor 
reflecteix el progrés tecnològic experimentat en els últims anys i és 
dels que més ha aportat al desenvolupament de la societat de la 
informació.

Perquè parlar avui dia de telecomunicacions és parlar de la 
tecnologia relacionada amb la televisió, la ràdio, la telefonia fixa, 
la telefonia mòbil, les xarxes de veu i de dades o Internet, entre 
d’altres. Uns serveis bàsics que, en cas d’interrupció, poden provocar 
conseqüències molt importants en l’economia, la seguretat, la salut, 
els transports, etc., per no parlar de la pèrdua de la informació 
confidencial que emmagatzemen els seus centres de dades.

Per tant, pel seu paper bàsic en la nostra societat, aquest conjunt 
d’infraestructures tan importants requereix uns nivells molt alts de 
fiabilitat en els nombrosos protocols de seguretat. I entre aquests 
protocols de seguretat, desenvolupen un paper fonamental els 
sistemes d’alimentació ininterrompuda (SAI).

En el sector de les telecomunicacions, les pertorbacions elèctriques 
que ocorren amb més freqüència són:

Perquè les empreses de telecomunicacions puguin 
oferir els seus serveis, tant a nivell industrial com 
professional i domèstic, necessiten un subministrament 
elèctric constant i fiable. És a dir, un subministrament 
sense talls, pertorbacions ni fluctuacions que afectin 
el funcionament normal dels seus equips.

Per evitar que tot això pugui succeir i afecti tant la 
competitivitat de la nostra feina com el benestar de la 
nostra vida diària que ens proporciona aquest sector, 
hi ha els sistemes d’alimentació ininterrompuda (SAI), 
uns equips que Salicru va començar a fabricar ara fa 
més de 50 anys.
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Per evitar que totes aquestes pertorbacions en el subministrament elèctric 
afectin els serveis que ofereix el sector de les telecomunicacions, Salicru 
disposa d’un catàleg amb múltiples solucions que es poden adaptar a les 
diferents necessitats dels seus operadors.

Es tracta d’un conjunt d’equips que poden funcionar de forma individual 
o complementària segons la tipologia d’instal·lacions a les quals es 
connecten i que ofereixen solucions de continuïtat del subministrament 
de corrent altern, estabilitat de la tensió de sortida, conversió de tensió 
contínua/alterna i emmagatzematge d’energia.

En definitiva, parlem de solucions que garanteixen 24 hores d’alimentació 
elèctrica de forma estable per a sistemes tan sensibles com els del sector 
de les telecomunicacions.

Salicru disposa d’una àmplia gamma de sistemes d’alimentació ininterrompuda (SAI) amb unes prestacions ideals per a grans aplicacions 
importants, com les infraestructures de telecomunicacions, ja que permeten protegir-ne els equips i en garanteixen la correcta gestió dels 
sistemes. 

En aquest sector, Salicru aposta de manera ferma per sistemes d’alimentació ininterrompuda (SAI) modulars, uns equips que uneixen 
eficiència, flexibilitat, escalabilitat, redundància i flexibilitat. Es tracta d’equips que incorporen la tecnologia més evolucionada, per la qual 
cosa milloren notablement la disponibilitat d’energia i incrementen de forma substancial la seguretat dels sistemes d’alimentació clàssics.

Els sistemes d’alimentació ininterrompuda (SAI) modulars 
consisteixen en un nombre elevat de mòduls connectats en paral·lel 
redundant i suposen l’evolució lògica dels SAI paral·lels. Però, quins 
en són els avantatges?

Per altra banda, la tecnologia modular ofereix un avantatge especialment 
important en la classificació dels nivells Tier dels centres de dades, 
perquè faciliten obtenir una qualificació alta (Tier III o Tier IV). I això és 
possible no només per l’especificació estricta dels SAI utilitzats, sinó 
pel disseny complet de l’entorn del centre de dades, del sistema de 
refrigeració i de la distribució elèctrica cap a les càrregues crítiques.

I un altre avantatge que aporta un SAI modular és la millora del TCO 
(cost total de propietat) i de les OPEX (despeses operacionals), gràcies 
al màxim rendiment energètic de la seva estructura i del sistema global 
amb la seva gestió de manera adequada. En aquesta línia, un altre 
aspecte que cal destacar és la reducció de les CAPEX (despeses de 
capital), a causa fonamentalment que la fabricació d’una gran quantitat 
de mòduls idèntics permet desenvolupar una economia d’escala que 
millora els costs de fabricació dels SAI i garanteix una alta competitivitat 
en els preus.

PRODUCTES FUNCIONALITAT

Sistemes d’alimentació ininterrompuda 
(SAI)

Emmagatzemen energia per obtenir una continuïtat de subministrament de 
corrent altern

Sistemes DC/AC Equips que transformen el corrent altern en continu o bé el corrent continu en 
altern

Onduladors Convertidors capaços de transformar una tensió contínua en una tensió alterna

Rectificadors Convertidors capaços de transformar una tensió alterna en una tensió contínua

Carregadors de bateries Dispositius que permeten emmagatzemar energia 

Solucions

La tecnologia modular, l’última evolució en SAI

La tecnologia modular i els seus avantatges

· Alta fiabilitat per fabricació de mòduls idèntics
· Redundància i alta disponibilitat 
· Més escalabilitat
· Millora de rendiment del mòdul 
· Bypass estàtic redundant
· Gestió intel·ligent del sistema
· Reducció dràstica de l’MTTR (temps mitjà de reparació d’avaria)
· Adaptació a qualsevol tipus d’instal·lació  
· Optimització dels convertidors de potència  
· Commutació cíclica per igualar el funcionament de tots els mòduls 



Però a més d’un subministrament permanent, els actuals sistemes de 
telecomunicacions també necessiten dispositius que emmagatzemin 
energia de manera alternativa, com els sistemes DC/AC o els 
carregadors de bateries, que també poden donar resposta a la gran 
varietat de càrregues crítiques que s’han d’alimentar i protegir 
correctament.

Així mateix, els rectificadors o els onduladors estan especialment 
indicats per al sector de les telecomunicacions, ja que ajuden a 
proporcionar una alimentació alterna de qualitat a partir d’una font 
d’energia en contínua.

És la resposta de Salicru a les expectatives i les necessitats d’un 
sector tan dinàmic i en contínua evolució tecnològica com el de les 
telecomunicacions, amb equips que ofereixen prestacions a un ampli 
conjunt de serveis.

· Abertis
· Bouygues Telecom
· Cable & Wireless
· China Central TV
· Ericsson
· Indra
· Ikudi
· Lucent Technologies

· Motorola
· Nokia
· Nortel
· Orange
· Portugal Telecom
· Siemens
· Telefónica
· Vodafone

· Xarxes de comunicacions fixes 
i mòbils

· Xarxes d’accés de banda ampla
· Xarxes de dades i 

telecomunicacions
· Equips de transmissió i 

comunicacions
· Centres de dades (modulars i 

virtualitzats)

· Centres de càlcul
· Centres de gestió documental
· Rack de servidors/

comunicacions
· Comunicacions unificades (UC) 
· Routers, commutadors, hubs...
· Punt de venda
· CAD/CAM
· Streaming de vídeo

Altres dispositius de seguretat

Referències
“En una instal·lació completa d’un nou 
CPD, la instal·lació d’un SAI representa 

entre un 3 i un 5 % del total de la 
inversió.”
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Equips

DC POWER-S SPS ADVANCE R

SPS ADVANCE RT2

RE3

SLC TWIN RT2

SLC ADAPT / X
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SAI Line-interactive sinusoidal en rack 1U de 750 VA a 
1.500 VA

(1) Excepte per a ampliacions d’autonomia a partir de 4 kVA   (2) Per a equips fins a 3 kVA.  
(3) Per a equips a partir de 4 kVA.

· Tecnologia Line-interactive amb 
estabilització AVR (Buck/Boost).

· Sortida sinusoidal pura.
· Format ultracompacte en rack d’1U.
· Eficiència fins al 98 %.
· Compatible amb fonts 

d’alimentació de tipus APFC.
· Pantalla LCD + tecles per a 

operació i informació.
· Ranura intel·ligent preparada per 

a adaptador SNMP / contactes 
lliures de potencial / Modbus.

· Tecnologia Line-interactive amb 
sortida sinusoidal.

· Estabilització permanent AVR.
· Factor de potència de sortida 

FP = 0,9.
· Panell de control amb pantalla LCD 

i teclat, orientable.
· Format convertible torre/rack (2U).
· Ampliacions d’autonomia 

disponibles per a totes les 
potències.

SAI Line-interactive sinusoidal de 800 a 3.000 VA

· Regulació ultraràpida: velocitat de 
resposta inferior als 100 ms.

· Control digital i programació de 
paràmetres independent per fase.

· Bypass estàtic, càrregues sempre 
alimentades.

· En els equips trifàsics, regulació 
independent per fase, no afectada 
pels desequilibris.

· Precisió de sortida millor del ±2 %.
· Marges de regulació d’entrada del 

±15 % de sèrie.
· Rendiment superior al 97 %.

· Tecnologia On-line doble conversió.
· Factor de potència de sortida FP = 1. (1)

· Models SAI amb carregador extra per 
a ampliacions d’autonomia.

· Ranura intel·ligent per a SNMP 
/ contactes lliures de potencial / 
MODBUS.

· Sortides programables per a càrregues 
crítiques/no crítiques. (2)

· Paral·lelable fins a tres unitats. (3)

· Regleta PDU per a distribució de les 
càrregues de sortida. (3)

Estabilitzador de tensió electrònic de 300 VA a 250 kVA

SAI On-line doble conversió torre/rack de 700 VA a 
10.000 VA amb FP = 1

· Tecnologia On-line doble conversió 
amb arquitectura modular.

· Possibilitat de funcionament en 
paral·lel/redundant fins a 1.500 kVA.

· Mòduls connectables i substituïbles 
en calent, Plug & Play.

· Configuracions flexibles 1/1, 1/3, 3/1 
i 3/3.

· Control i utilització mitjançant pantalla 
LCD tàctil, LED i teclat.

· Mode Smart-efficiency per optimitzar 
el rendiment del sistema.

· Format compacte per estalviar 
superfície d’ubicació.

SAI On-line doble conversió rack modular de 10 kVA  
a 1.500 kVA

Sistemes d’energia CC

· Màxima potència per sistema fins a 
81 kW.

· Sistemes flexibles, escalables i 
redundants N+n, configurables per a 
demanda actual i futures expansions.

· Opció d’alimentació monofàsica o 
trifàsica.

· Sistemes d’energia amb tensions de 
sortida 24, 48, 110, 125 o 220 VCC.

· Alta densitat de potència en els 
mòduls, fins a 27 W/in3.


