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Kwaliteit, productiviteit en beveiliging van
electrische installaties in de detailhandel
Efficiënt gebruik van dure apparatuur is van
cruciaal belang. Zelfs een kleine
onderbreking in de stroomvoorziening kan
leiden tot hoge kosten en gecompliceerde
organisatorische problemen. Daarnaast
kunnen storingen in kritische apparatuur in
distributiecentra en/of filialen leiden tot
vertragingen in de bevoorrading en/of
uitvallen van kassa’s - met ontevreden
klanten tot gevolg.
Een onbetrouwbare stroomvoorziening blijkt
één van de belangrijkste oorzaken te zijn
van operationele problemen in de
detailhandel. Naast de al genoemde direct
zichtbare gevolgen kan een slechte
stroomvoorziening tevens leiden tot hogere
onderhoudskosten en snellere veroudering
van electronische apparatuur.

betrouwbare stroomvoorziening = betrouwbare detailhandel

De ideale UPS voor grote
organisaties - LP 33 Series
40-120, SitePro en SG Series
10-600 kVA

Optimaliseer het rendement
van uw filiaal - LP Series UPS
3-40 kVA

Gedecentraliseerde
bescherming VH Series UPS
700-3000 VA

Megastores, winkelcentra,
distributiecentra, ITinfrastructuur, Voice over IP...
stuk voor stuk complexe en
bedrijfskritische systemen.
Deze systemen kunnen
alleen optimaal functioneren
indien een betrouwbare en
ongestoorde stroomvoorziening
beschikbaar is. GE’s LP 33
Series / SitePro / SG Series UPS
systemen zijn grondig getest
als stroomvoorziening in de
detailhandelsomgeving. Het
beschikbare UPS-vermogen
wordt door middel van GE’s
unieke technologie optimaal
toegepast. Hierdoor kan
met een relatief kleine UPS
worden volstaan terwijl de
aangesloten apparatuur onder
alle omstandigheden nog
steeds wordt voorzien van
een betrouwbare en schone
spanning. Hiermee ondersteunt
GE uw bedrijfskritische
processen zodanig dat
bedrijfsvoering, - efficiëntie en
klantenservice op een hoog peil
kunnen blijven.

Deze GE-UPS serie (eenen driefasen modellen) is
de ideale oplossing voor
de bescherming van de
belangrijke componenten
van een winkelfiliaal: kassa’s,
scanners, IT servers. De
perfecte uitgangsspanning,
de galvanische scheiding
tussen lichtnet en aangesloten
apparatuur, een ruime keuze uit
autonomietijden en efficiente
databeveiliging maken de LP 11
UPS tot de optimale oplossing
voor het beschermen van
uw winkelapparatuur. Door
extra units bij te plaatsen
kunt u de betrouwbaarheid
verbeteren en/of de capaciteit
verhogen. De LP serie is
eenvoudig te installeren en
onderhoudsvriendelijk. Samen
met de uitgebreide RM&Dfuncties maakt dit dat de
LP 11 UPS uitstekend is te
managen en onderhouden,
zelfs in een gedecentraliseerde
structuur met een veelheid aan
apparatuur.

Kassa’s, scanners, locale PC’s,
kleinere kritische verbruikers
in distributiecentra - al deze
toepassingen kunnen op een
eenvoudige manier worden
beveiligd door middel van
een UPS uit de VH Series.
Door simpelweg de stekker
in het stopcontact te steken
kunt u de VH Series in een
handomdraai installeren.
Evenals bij de grotere systemen
wordt bij de VH Series
geavanceerde beveiligingsen managementsoftware
meegeleverd waardoor efficiënt
management en onderhoud
mogelijk is.

Bewaking, diagnose en management op afstand (RM&D)
GE biedt verschillende oplossingen voor zelfs de meest veeleisende configuraties.
Ons softwarepakket is uitgebreid met de nieuwe generatie IRIS - Internet Remote
Information System.
Het is een altijd-en-overal beschikbaar concept voor UPS bewaking en
alarmafhandeling. Het ondersteunt naast alle GE UPS modellen ook UPSen
van derden. Omdat u altijd en overal de meest recente informatie over het UPS
systeem heeft, kunt u tijdig maatregelen nemen indien belangrijke condities
plotseling wijzigen.
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UPS technologie voor de detailhandel
GE is toonaangevend op het gebied van
noodstroomvoorzieningen. GE ontwikkelt,
produceert en verkoopt hooggekwalificeerde
UPS producten met bijbehorende software en
services.
Voor meer informatie over het beveiligen
van uw organisatie tegen de gevolgen van
stroomstoringen kunt u onze website bezoeken
(www.gedigitalenergy.com) en / of het
antwoordformulier opsturen.
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Bezoek ons online op:
www.GEDigitalEnergy.com

antwoordfax +41 (0)91 850 52 52
JA, ik wil graag meer informatie
ontvangen over GE UPS systemen.

Naam / Voornaam:
Straat:

JA, ik ben geïnteresseerd in een
specifieke UPS oplossing. Neemt u
a.u.b. contact met mij op.

Postcode / Plaats:
Land:

NEE, op dit moment ben ik niet
geïnteresseerd maar houdt u mij
a.u.b. op de hoogte van toekomstige
ontwikkelingen.

Telefoon:
E-mail:
Te beveiligen systeem:
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