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1. Konfiguracja układów zasilania napięciem gwarantowanym 

 
Przystępując do opracowania układu zasilania obiektu budowlanego, projektant musi 
przeprowadzić szczegółową analizę w zakresie wymagań pewności zasilania przez 
poszczególne odbiorniki, planowane od zainstalowania w projektowanym obiekcie 
budowlanym.  
Zróżnicowane wymagania dotyczące pewności zasilania wymusiły wprowadzenie 
klasyfikacji odbiorników energii elektrycznej na kategorie zasilania, które można 
sklasyfikować zgodnie z kryterium przyjętym w gospodarce energetycznej: 
 

a) odbiorniki III kategorii zasilania – odbiorniki, w których dowolnie długa przerwa 
w dostawie energii elektrycznej nie spowoduje żadnych negatywnych skutków, 

b) odbiorniki II kategorii zasilania – odbiorniki, w których krótka przerwa w 
dostawie energii elektrycznej (do kilku minut) nie spowoduje negatywnych 
skutków, 

c) odbiorniki I kategorii zasilania – odbiorniki, w których nawet krótka przerwa w 
dostawie energii elektrycznej może spowodować zagrożenie życia ludzi lub 
znaczne straty materialne spowodowane np. przerwaniem procesu 
produkcyjnego. 

 
Przedstawiony podział odbiorników energii elektrycznej na kategorie zasilania pozwala 
na przyjęcie ogólnej koncepcji zasilania obiektu budowlanego przedstawionej na rys. 1a 
oraz 1b. 
 
 



 
   

Rys. 1a.  Przykładowy schemat zasilania odbiorników z wydzieleniem 
obwodów napięcia gwarantowanego 

SZR – układ automatyki samoczynnego załączania rezerwy, RNG – 
rozdzielnica napięcia gwarantowanego 

 
Na rys. 1a przedstawiono zasilanie odbiorników kategorii I przy pomocy pojedynczego 
UPS-a. Takie rozwiązanie posiada istotną wadę w przypadku zasilania z jednej linii 
energetycznej, gdyż w przypadku zaniku zasilania z SEE, czas podtrzymania zasilania 
odbiorników jest ograniczony pojemnością baterii. Oczywiście można ten czas wydłużyć 
do kilku godzin, ale nie jest to uzasadnione ze względów ekonomicznych. Dlatego też w 
dużych systemach, gdzie wymagana pewność zasilania jest duża, konieczne staje się 
rozbudowanie systemu o zespół prądotwórczy (ZP). Wówczas UPS pełni rolę elementu 
podtrzymującego napięcie na odbiornikach do czasu rozruchu ZP (nie dłuższy niż 1 
min). W praktycznych rozwiązaniach czas podtrzymania baterii przyjmuje się na około 
10 min. Wprowadzanie ZP nie zwiększy pewności zasilania odbiorników kategorii I. W 
przypadku uszkodzenia UPS-a bypass przełączy odbiorniki na zasilanie z SEE. 
Podobna sytuacja będzie w momencie, gdy urządzenie trzeba będzie odstawić do 
przeglądu serwisowego. Jeżeli w tym czasie nastąpi awaria zasilania z SEE a ZP nie 
zdąży się uruchomić, wówczas odbiorniki utracą ciągłość zasilania.  
Zadaniem układów zasilania gwarantowanego jest zapewnienie bezprzerwowego 
zasilania dla urządzeń, w których jakakolwiek przerwa w zasilaniu (w tym zapad 
napięcia) może spowodować zagrożenie życia ludzi lub duże straty materialne, 
spowodowane zakłóceniem lub przerwą w procesie technologicznym. 
 
 W celu zwiększenia pewności zasilania można stosować układy z redundancją. 
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Rys. 1b. Przykładowy schemat zasilania odbiorników w zależności od ich 
kategorii z wydzieleniem obwodów objętych zasilaniem awaryjnym i 
gwarantowanym 

 
 
Przedstawiony na rys. 1b schemat zasilania obiektu budowlanego posiada charakter 
uniwersalny i zawiera wszystkie dostępne źródła zasilania. Układ ten może być 
pozbawiony niektórych elementów i konfigurowany w zależności od lokalnych warunków 
zasilania z systemu elektroenergetycznego oraz potrzeb użytkownika. 

 
 

Rys. 2.  Zasilanie odbiorników poprzez pojedynczy UPS 
 
W celu zwiększenia niezawodności zasilania odbiorników szczególnie ważnych, należy 
układ przedstawiony na rys. 2 rozbudować o drugi zasilacz UPS o takiej samej mocy 
znamionowej (reguła n+1) – rys. 3. Uzyskuje się wówczas układ redundantny a więc 
układ, w którym pojedynczy UPS (UPS 1 lub UPS 2) jest w stanie zapewnić ciągłość 
zasilania. 
W normalnych warunkach pracy każdy z zasilaczy UPS obciążony jest połową mocy.  
W przypadku awarii jednego z zasilaczy lub konieczności objęcia go obsługą serwisową, 
drugi przejmuje pełne obciążenie, dzięki czemu zapewniona jest ciągła dostawa energii 
elektrycznej do zasilanych odbiorników. 
 
Uwaga!  
Warunkiem pełnej redundancji jest spełnienie następujących wymagań: 

- moc każdego z UPS-ów jest wystarczająca do zasilania przyłączonych 
odbiorników,  

- każdy z UPS-ów powinien być zasilany osobnymi przewodami oraz posiadać 
własne zabezpieczenia, 

- każdy z UPS-ów posiada własne baterie. 
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Rys. 3. Zasilanie odbiorników w układzie redundantnym 
 
W celu przybliżenia omawianych zagadnień, w kolejnych podrozdziałach, zostaną 
przedstawione wymagania w zakresie obiektów łączności, lokalnych sieci 
komputerowych oraz centrów przetwarzania danych. 
 
 

2. Zasilanie  obiektów teleinformatycznych. Standardy infrastruktury zasilania.  
 

Zasilanie i rozdział energii elektrycznej jest jednym z najważniejszych elementów 

infrastruktury teleinformatycznej w budynku. Zakłócenia napięcia i częstotliwości mają 

bezpośredni wpływ na dostępność infrastruktury budynku i bezpieczeństwo. 

Norma dotycząca wyposażenia i infrastruktury centrów przetwarzania danych PN-EN 

50600-2-2 (‘Dystrybucja energii’) określa funkcjonalne elementy dystrybucji zasilania 

dzieląc je na część zasilającą i dystrybucyjną określając jej typową lokalizację w 

budynku. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 4. Elementy funkcjonalne zasilania budynku. 
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Rozdzielnice drugiego stopnia zasilają bezpośrednio odbiorniki, natomiast dodatkowe 

rozdzielnice stosuje się, gdy zachodzi potrzeba zmniejszenia przekrojów przewodów 

zasilających. Gniazda chronione są zasilane z rozdzielnic III stopnia zasilających szafy 

IT, odbiorniki wolnostojące i urządzenia w stojakach montażowych. 

Lokalizację w budynku elementów funkcjonalnych zasilania i dystrybucji 

przedstawionych na rys. 4 i opisano w tabeli 1. 

 

Tabela 1. Elementy funkcjonalne dystrybucji zasilania elektrycznego 
 

Strefa Element funkcjonalny Lokalizacja 

Zasilanie Główne źródło zasilania 
Zapasowe źródło zasilania 

Pomieszczenie transformatorowe 

System załączania rezerwy (gdy istnieje 
kilka źródeł zasilania) 

Pomieszczenie elektryczne 

Dodatkowe źródło zasilania (np. agregat 
prądotwórczy, UPS) 

Pomieszczenie agregatorów lub 
pomieszczenie elektryczne 

Dystrybucja Rozdzielnica główna Pomieszczenie rozdzielni 
Pomieszczenie transformatora (jeśli 
wymagane) 

System zasilania bezprzerwowego UPS Pomieszczenie elektryczne (lub 
pomieszczenie komputerowe) 

Rozdzielnica II stopnia Pomieszczenie elektryczne (lub inne 
pomieszczenia) 
Pomieszczenie transformatora (jeśli 
wymagane) 

Rozdzielnica III stopnia Pomieszczenie komputerowe lub miejsce 
wymagające dodatkowego zabezpieczenia 
zasilania 

 

Elementy funkcjonalne przedstawione na rys. 4 doprowadzają zasilanie do odbiorników, 

które są podzielone na kategorie gniazd zasilających: 

1) gniazda nie chronione – stosowane do urządzeń, które nie są krytyczne dla 

budynku (normalne oświetlenie, dla narzędzi i urządzeń 

serwisowych/konserwacyjnych); 

2) gniazda chronione – przeznaczone dla urządzeń (np. obróbki danych, 

sterowania, pamięci masowych, urządzeń transmisyjnych), które są krytyczne dla 

centrum przetwarzania danych i nie tolerują awarii zasilania, zasilane są z 

zasilaczy bezprzerwowych (UPS) zainstalowanych jako część systemu 

dystrybucyjnego; 

3) gniazda chronione lokalnie – przeznaczone dla urządzeń (np. oświetlenia 

awaryjnego) zasilane z zasilaczy bezprzerwowych (UPS) lub miejscowych 

zasilaczy bateryjnych umieszonych w pobliżu gniazd; 

4) gniazda z dopuszczalnym krótkim przerwaniem zasilania (dostępne, gdy 

zastosowano zasilanie rezerwowe i dodatkowe) – stosowane dla urządzeń (np. 

kontrolujących środowisko), które tolerują krótką przerwę zanim dodatkowe 

źródło zasilania (np. agregat prądotwórczy) nie podejmie pracy. 



 

3. Klasyfikacja dostępności systemów zasilania i dystrybucji.  
 

Najczęściej stosowane metody klasyfikacji infrastruktury zasilania opierają się na 

rekomendacjach utworzonych przez The Uptime Institute określających standardy 

zasilania serwerowni i centrów przetwarzania danych IT.  

Klasyfikacja poziomów (Tier) zawiera szereg definicji. Zasilanie odporne na zakłócenia 

jest odporne na co najmniej jedną awarię zasilania infrastruktury bez wpływu na 

zasilanie odbiorników krytycznych. Należy pamiętać, że typowe centrum danych składa 

się, oprócz systemu zasilania, z co najmniej dwudziestu głównych systemów 

mechanicznych, elektrycznych, przeciwpożarowych, ochrony dostępu i innych. Każdy z 

nich wpływa na całkowitą niezawodność funkcjonowania centrum przetwarzania danych. 

 

Wyróżnia się cztery poziomy niezawodności zasilania systemów IT: 

Poziom I - jeden obwód do dystrybucji zasilania i chłodzenia, brak elementów 

redundantnych; dostępność 99,671% 

Poziom II - jeden obwód do dystrybucji zasilania i chłodzenia, elementy redundantne; 

dostępność 99,741% 

Poziom III - zwielokrotnione obwody dystrybucji zasilania i chłodzenia, ale tylko jeden 

obwód aktywny, elementy redundantne, współbieżnie naprawialne, dostępność 

99,982% 

Poziom IV - zwielokrotnione aktywne obwody dystrybucji zasilania i chłodzenia, 

elementy redundantne, odporne na awarie, dostępność 99,995%. 

 

W tabeli 2 została przedstawiona konfiguracja poziomów niezawodności w centrach IT. 

 

Tabela 2. Klasyfikacja poziomów niezawodności w centrach danych IT 
 

Element systemu Poziom I Poziom II Poziom III Poziom IV 

Liczba źródeł zasilania sieciowego Tylko 1 Tylko 1 1 aktywne 

1 

pasywne 

2 aktywne 

Komponenty redundantne N N+1 N+1 2(N+1) lub 

S+S 

Stosunek powierzchni dodatkowej do 

powierzchni podłogi podniesionej 

20% 30% 80-90% 100% 

Początkowa moc [W/m2] 300 500 600 800 

Maksymalna moc [W/m2] 300 500 1500 1500+ 

Wysokość podłogi podniesionej [cm] 30 45 75-90 75-90 

Obciążenie podłogi [kg/m2] 415 500 750 750+ 

Napięcie zasilania 230/400V 230/400V 15kV 15kV 



Liczba miesięcy wdrożenia 3 3 do 6 15 do 20 15 do 20 

Roczna przerwa w zasilaniu spowodowana 

awarią obiektu 

28,8 h 22 h 1,6 h 0,4 h 

Dostępność obiektu 99,671% 99,749% 99,982% 99,995% 

 

Tabela 3 przedstawia, jakie elementy infrastruktury obiektu zastosowano do osiągnięcia 

dostępności na poziomie IV. 

 

Tabela 3. Elementy infrastruktury obiektu zastosowano do osiągnięcia 
dostępności na poziomie IV 

 
 Niezawodność Dostępność Serwisowalność 

Technologia 

informatyczna 

Klastry RAID i DASD 

Token ring 

Automatyczne konsole 

Zarządzanie zmianami 

Partycje logiczne 

Klastry 

Dane lustrzane 

Wymiana ‘na gorąco’ 

Ciągłość pracy 

Wymiana ‘na gorąco’ 

Update ‘na gorąco’ 

mikrokokami 

Zdalne powiadamianie 

‘Call Home’ 

Infrastruktura 

elektryczna 

UPS 

Podwójne zasilanie 

System + System 

Zespół prądotwórczy 

Podwójne zasilanie 

System + System 

Zespół prądotwórczy 

Podwójne zasilanie 

System + System 

Infrastruktura 

mechaniczna 

Elementy redundantne 

Pompy i wentylatory 

zasilane z UPS 

Odprowadzanie ciepła Podwójne obwody 

wymienników ciepła 

Podwójne instalacje 

Obsługa obiektu Automatyka pasywna 

Zarządzanie zmianami 

Mapy/ certyfikacja 

Symulacje 

Obsługa 24/7 

Podział na sekcje 

Opcje bypassu 

podczas awarii 

Części zamienne w 

obiekcie 

Praca konserwacyjna w 

czasie pracy systemu 

Kwalifikowany personel i 

kwalifikowany nadzór w 

obiekcie 

 

Wyższe poziomy niezawodności obiektu można osiągnąć przez zabezpieczenia 

przypadkowego lub koniecznego zadziałania ochrony przeciwpożarowej i wyłączników 

awaryjnych EPO. Działania korygujące obejmują stosowanie wysokiej czułości 

detektorów, ograniczenia rozprzestrzeniania się pożaru, oznakowanie, dodatkowe 

szkolenia, certyfikację obsługi.  

Przed wyborem odpowiedniego systemu zasilania, konieczna jest analiza kosztów 

systemu ochrony zasilania w stosunku do kosztów jego utraty i odbudowania systemu 

do stanu pełnej funkcjonalności, zarówno ze względów technicznych jak i biznesowych. 

Kolejnym elementem oceny jest możliwość przestoju lub przerwy w pracy systemu 

zasilania na okres przeglądów i konserwacji.  

 

 

 



4. Klasy dostępności systemów zasilania i dystrybucji zasilania 

 

Opublikowana w 2014 r. polska norma PN-EN 50600 także wprowadza cztery opcje 

projektowanej dostępności systemów zasilania i dystrybucji dla centrów przetwarzania 

danych. 

- Klasa 1- pojedyncza linia zasilania (brak odporności na awarie) – system z pojedynczą 

linią zasilającą jest stosowany w układach zasilania, gdzie awaria elementu zasilania 

dopuszcza spowodowanie utraty zasilania odbiorników, a konserwacja i nieplanowane 

naprawy wymagają ich wyłączenia. 

- Klasa 2 – pojedyncza linia zasilania (odporność na awaria zapewniona przez 

redundancję komponentów) – system stosowany w układach zasilania, gdzie 

pojedyncza awaria w linii nie powoduje utraty zasilania odbiorników, ponieważ zawiera 

wystarczającą ilość komponentów redundancyjnych w podzespołach, także rutynowa 

planowana konserwacja nie wymaga wyłączenia odbiorników. Większe awarie mogą 

spowodować wyłączenie odbiorników, a niektóre czynności konserwacyjne (np. 

okresowe sprawdzanie integralności ze względów bezpieczeństwa) mogą wymagać 

planowego wyłączenia odbiorników. 

- Klasa 3 – układy kilku linii zasilających z możliwością napraw i konserwacji w czasie 

pracy odbiorników – aktywny/pasywny wieloliniowy system z odpornością na awarie, w 

którym pojedyncza awaria nie powoduje zaniku zasilania odbiorników, ponieważ zawiera 

wystarczającą ilość komponentów redundantnych w podzespołach, także rutynowa 

planowana konserwacja nie wymaga wyłączenia odbiorników. Większe awarie mogą 

spowodować wyłączenie odbiorników, natomiast wszystkie czynności konserwacyjne 

(np. okresowe sprawdzanie integralności ze względów bezpieczeństwa) nie wymagają 

planowego wyłączenie odbiorników, które mogą być zasilane z linii pasywnej. Linia 

pasywna daje możliwość konserwacji podczas pracy odbiorników, a także redukuje do 

minimum czas przywrócenia do działania systemu po większej awarii. Projektant 

powinien zminimalizować wspólne punkty awarii pomiędzy liniami pasywną i aktywną, 

włącznie z separacją i fizycznym wydzieleniem linii zasilających. 

- Klasa 4 – układy kilku linii zasilających z możliwością napraw i konserwacji w czasie 

pracy odbiorników, rozwiązanie odporne na awarie – aktywny/aktywny wieloliniowy 

system z odpornością na awarie, w którym pojedyncza awaria nie powoduje zaniku 

zasilania odbiorników, ponieważ zawiera wystarczającą ilość komponentów 

redundantnych w podzespołach, także rutynowa planowana konserwacja nie wymaga 

wyłączenia odbiorników. Większa awaria w jednej linii zasilającej nie spowoduje 

nieplanowanego wyłączenia odbiorników, a wszystkie czynności konserwacyjne (np. 

okresowe sprawdzanie integralności ze względów bezpieczeństwa) nie wymagają 

planowego wyłączenie odbiorników, które mogą być zasilane z linii aktywnej. Każda linia 

daje możliwość konserwacji podczas pracy odbiorników i nie powoduje przestojów 

związanych z przywróceniem do działania systemu w następstwie większej awarii. 

Projektant powinien dążyć do wyeliminowania wspólnych punktów awarii pomiędzy 



dwoma liniami, włącznie z separacją, fizycznym wydzieleniem linii zasilających i ochroną 

przeciwpożarową. Poszczególne linie zasilające nie wymagają redundancji N+1, jeśli 

klient nie wymaga, aby podczas konserwacji lub naprawy (planowanej lub 

nieplanowanej), gdy jedna linia zasilająca jest niedostępna, druga posiadała wyższy 

stopień odporności na awarie niż N. Szczególnie w przypadku rozwiązań skalowalnych, 

gdzie N jest systemem wielomodułowym. W normie zakłada się, że podczas konserwacji 

lub naprawy systemu, jeśli klient tego nie wymaga, dopuszczalne jest obniżenie 

poziomu odporności na awarie. 

Na rysunkach od 5 do 8 przedstawiono przykłady rozwiązań dla poszczególnych klas 

dostępności systemów a) zasilania oraz b) dystrybucji zasilania. 

 

a) 

b) 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 5. Klasa 1- pojedyncza linia zasilania (brak odporności na awarie); a) 
rozwiązanie dla układu zasilania, b) rozwiązanie dla dystrybucji zasilania. 
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Rys. 6. Klasa 2- pojedyncza linia zasilania (odporność na awaria zapewniona 
przez redundancję komponentów); a) rozwiązanie dla układu zasilania, b) 
rozwiązanie dla dystrybucji zasilania. 

 

a) 

b) 

 

Rys. 7. Klasa 3 - układy kilku linii zasilających z możliwością napraw i 
konserwacji w czasie pracy odbiorników; a) rozwiązanie dla układu zasilania, 
b) rozwiązanie dla dystrybucji zasilania. 

Zasilacz A 

Zasilacz B 

Odbiornik  

 

 

 

 

 

 

UPS  
lub  

zasilacze DC 

UPS  
lub  

zasilacze DC 

 

Rozdzielnica II 
stopnia dodatkowa 

(jeśli wymagana) 
 

 Rozdzielnica III 
stopnia 

 
 

Rozdzielnica 
główna 

Rozdzielnica 
II stopnia 

Odbiorniki 
chronione 

 
 

Dodatkowe źródło 
zasilania 

Rozdzielnica II 
stopnia 

Rozdzielnica 
główna 

  Sieć energetyczna  

Główne  źródło 
zasilania Ukła

d 
załą
czan

ia 
reze
rwy 

Zasilacz A 

Zasilacz B 

Odbiornik  

 

 

 

 

 

 

UPS  
lub  

zasilacze DC 
 

Rozdzielnica II 
stopnia dodatkowa 

(jeśli wymagana) 
 

 Rozdzielnica III 
stopnia 

 
 

Rozdzielnica 
główna 

Rozdzielnica 
II stopnia Odbiorniki 

chronione 
 

 

 



 

a) 

b) 

 

Rys. 8. Klasa 4 - układy kilku linii zasilających z możliwością napraw i 
konserwacji w czasie pracy odbiorników, rozwiązanie odporne na awarie; a) 
rozwiązanie dla układu zasilania, b) rozwiązanie dla dystrybucji zasilania. 

 

 

 

5. Przykłady układów zasilania gwarantowanego o zwiększonej niezawodności 
 
Poniżej przedstawiono układy zasilania gwarantowanego wykorzystujące zasilacze 

UPS. Przedstawione kolejno układy są uszeregowane ze względu na niezawodność 

systemu zasilania gwarantowanego.  

Rozdzielnica główna zasilana jest z dwóch źródeł, przy czym jedno z nich (np. zasilanie 

2) może być zasilaniem rezerwowym z zespołu prądotwórczego. System załączania 

rezerwy pozwala na automatyczną zmianę układu zasilania rozdzielnicy poprzez 

wyłączniki Q1, Q2 i Q3. 
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Rysunek 9 przestawia układ zasilania gwarantowanego z wykorzystaniem UPS online 

zasilanego z jednej linii zasilającej.  
 

 

 
Rys. 9. Układ zasilania UPS typu online z jedną linią zasilającą. 

 
 

W układzie równoległym redundantnym N+1 przedstawionym na rysunku 10, dwa lub 

więcej zasilaczy UPS o tej samej mocy i tego samego producenta są podłączone na 

wspólne szyny i zasilają jednocześnie wszystkie odbiorniki. Każdy z UPS-ów jest 

jednakowo obciążony. W konfiguracji N+1 przy awarii jednego z zasilaczy pozostałe są 

w stanie zapewnić pełną moc. Gdy moce znamionowe zostaną przekroczone UPS-y 

przechodzą jednocześnie na bypass wewnętrzny. Dodatkowo układ posiada 

automatyczny lub mechaniczny zewnętrzny bypass serwisowy. W systemie równoległym 

istnieje elektroniczny układ sterujący odpowiedzialny za synchronizację zasilaczy 

poprzez obwód komunikacyjny. Jedynie zasilacze marki Powerware pracujące 

równolegle nie wymagają komunikacji pomiędzy UPS-ami (każda z jednostek UPS 

niezależnie synchronizuje się z pozostałymi pracującymi w układzie równoległym), dzięki 

tej technologii nie posiadają pojedynczego punktu awarii. W urządzeniach innych 

producentów punkt taki niestety istnieje. Ponieważ równoległe UPS-y nie pracują przy 

pełnym obciążeniu należy w czasie projektowania sprawdzić, jaka jest sprawność 

zasilaczy przy niższym obciążeniu, wynikającym z podziału mocy pomiędzy jednostki. 

Niezawodność systemu równoległego redundantnego N+1 jest znacznie większa niż 

systemu z redundancją szeregową i istnieje możliwość znacznego przeciążenia systemu 

bez przełączania na bypass wewnętrzny. Nie występują też dodatkowe przełączniki i nie 

ma skokowej 100% zmiany obciążenia UPS-ów. Układ jest prosty do rozbudowy i może 

być wykonany w postaci modułowej. 

Niektórzy producenci wymagają jednak zastosowania dodatkowego automatycznego 

statycznego bypassu serwisowego do równego podziału obciążenia, co znacznie 

zwiększa koszty systemu. 



Warunkiem pełnej redundancji jest spełnienie następujących wymagań: moc każdego z 

UPS-ów jest wystarczająca do zasilania przyłączonych odbiorników, każdy z UPS-ów 

powinien być zasilany osobnymi przewodami oraz posiadać własne zabezpieczenia, 

każdy z UPS-ów posiada własne baterie akumulatorów, po dwie gałęzie na UPS. 

 

 
 

 
Rys. 10. Układ równoległy redundantny 

 

Wyższą niezawodność uzyskuje się przy zasilaniu odbiorników z dwóch sieci 

dostępnych ciągle. W poprzednich przypadkach wystarczała jedna sieć zasilająca i 

zespół prądotwórczy (Zasilanie 2) 

Rysunek 11. przedstawia system zasilania UPS z redundancją rozproszoną. Układ 

wykorzystuje 2 lub więcej zasilaczy UPS zasilanych z dwóch sieci 

elektroenergetycznych. Wyjścia zasilaczy zasilają odbiory poprzez przełączniki 

statyczne STS oraz panele dystrybucyjne. W tym przypadku każdy zasilacz UPS 

powinien być dobrany do pełnej mocy zapotrzebowanej przez zasilane odbiorniki. Układ 

jest szczególnie przydatny do zasilania grupy odbiorników posiadających w większości 

jeden zasilacz wejściowy. Do przełącznika doprowadzone jest zasilanie z dwóch źródeł. 

Układ STS kontroluje w obydwu torach zasilania. W normalnych warunkach w 

zależności od nadanego priorytetu otwarty jest jeden z łączników np. QS1. W przypadku 

zaniku napięcia w torze podstawowym, łącznik QS2 załączy odbiorniki na drugi tor 

zasilania. Czas przełączenia zasilania wynosi średnio 3 - 5 ms. 

Jeżeli wszystkie odbiory posiadają dwa zasilacze wejściowe, wtedy nie ma konieczności 

stosowania przełączników statycznych, które stanowią pojedynczy punkt awarii. 

Najsłabszym punktem systemu są przełączniki statyczne, awaria STS może 

doprowadzić do uszkodzenia całego systemu. Zaleca się, aby zasilacze UPS 

dostarczające napięcie do przełączników statycznych były zsynchronizowane fazowo. W 



ten sposób czas przełączenia z jednego źródła na drugie będzie krótki, szczególnie w 

przypadku pracy UPS-ów w trybie bateryjnym. 

Zaletą systemu jest możliwość konserwacji dowolnego elementu systemu bez 

konieczności przełączania na bypass serwisowy, to znaczy przy jednoczesnym 

zachowaniu pełnej ochrony odbiorów. System z redundancją rozproszoną jest 

rozwiązaniem tańszym w stosunku do systemu składającego się z dwóch niezależnych 

systemów redundantnych, ale znacznie droższym w stosunku do poprzednio 

wymienionych rozwiązań. Punktem krytycznym systemu są przełączniki statyczne STS. 

Przy dużych instalacjach odbiorów i zastosowaniu wielu UPS-ów system może być 

bardzo skomplikowany i trudny do zarządzania. Zasilacze pracują przy częściowym 

obciążeniu, zatem sprawność systemu jest obniżona. 

 
 

 
 

Rys. 11. Układ zasilania z wykorzystaniem redundancji rozproszonej. 
 

Na rysunku 12. przedstawiono system zasilania UPS 2(N+1) nie posiadający 

pojedynczego punktu awarii i który pozbawia odbiorniki ochrony i nie wymaga 

przełączenia na zasilanie z sieci elektroenergetycznej podczas konserwacji, naprawy lub 

wymiany poszczególnych jego elementów. System jest zasilany z dwóch niezależnych 

źródeł, które z kolei są rezerwowane przez zespoły prądotwórcze. W każdej linii 



zasilania znajduje się redundantny układ UPS-ów (N+1), a odbiorniki posiadają po dwa 

zasilacze wejściowe, z których każdy zasilany jest z innego źródła (zgodnie z 

wymaganiami niezawodności dla poziomu IV klasyfikacji The Uptime Institute). Jeżeli 

odbiorniki posiadają tylko jedno wejście przełączenie pomiędzy systemami zasilania 

powinno odbywać się jak najbliżej odbiorów. W literaturze system określany jako: 

system plus system, system z podwójnym wejściem-wyjściem, 2(N+1), [(N+1) + (N+1)], 

2N, 2N+2. System może być rozbudowany o dalsze elementy redundantne, jednak 

wiąże się to ze znacznym wzrostem kosztów. Układy takie projektowane i budowane są 

dla systemów o najwyższej niezawodności takich jak centra przetwarzania danych, 

gdzie wymagana jest najwyższa dostępności zasilania. Oprócz niezawodności systemu 

zasilania, poziom IV wymaga zwiększenia niezawodności związanej z lokalizacją 

obiektu (powodzie, wichury, trzęsienia ziemi, korytarze powietrzne dla samolotów, 

oddziaływanie elektromagnetyczne obiektów w sąsiedztwie), wykonaniem budynku 

(wzmocniona konstrukcja, brak okien, system ochrony dostępu, system 

przeciwpożarowy) i rozmieszczeniem poszczególnych elementów systemu (wydzielone 

pomieszczenia dla UPS, baterii, zespołów prądotwórczych, rozmieszczenie elementów 

ograniczające do minimum wtórne awarie i błędy związane z czynnikiem ludzkim. 

 

 
Rys. 12. Układ zasilania z pełną redundancją System + System 



 

Rozwiązanie takie jest niestety kosztowne z uwagi na wykorzystanie wielu elementów 

nadmiarowych. Obniżona jest także sprawność poszczególnych elementów ze względu 

na niepełne wykorzystanie mocy, co wiąże się z kolei ze zwiększonymi kosztami 

eksploatacji. Natomiast niewątpliwymi zaletami są: pełna redundancja całego systemu 

od wejścia do wyjścia, brak pojedynczych punktów awarii, możliwość współbieżnej 

konserwacji wszystkich elementów, bez przełączania na bypass, logiczny nadzór i 

zarządzanie nad systemem zasilania. 

 

6. Planowanie dostępnej mocy 
 

Maksymalna moc systemu zasilania dla centrów przetwarzania danych powinna 

uwzględniać: 

a) maksymalną planowaną moc urządzeń IT z zapasem na przyszły rozwój 

związany z rozwojem techniki (typowo, ale niekoniecznie na podstawie 

publikowanych przez producentów parametrów rozruchowych urządzeń). 

b) maksymalne mechaniczne obciążenie urządzeń klimatyzacyjno-wentylacyjnych 

(typowo przy uwzględnieniu najwyższej przewidywalnej temperaturze na 

zewnątrz budynku) 

c) mniejsze odbiorniki, system zabezpieczeń, oświetlenie i sterowanie urządzeniami 

budynkowymi. 

d) Przewidywalne zmiany mocy czynnej i współczynnika mocy 

e) Okresowe zmiany związane z jednoczesnością obciążenia 

f) niestandardowe warunki oraz cykliczność pracy odbiorników 

g) Zasilanie urządzeń na potrzeby pracy źródeł dodatkowych (np. pompy paliwowe). 

 

 

7. Dobór mocy zasilacza UPS 
 

Podstawą doboru mocy zasilacza UPS jest moc czynna i bierna zapotrzebowana przez 

odbiorniki, które mogą być zasilane z dobieranego zasilacza UPS. 

 

Moc czynną zapotrzebowaną należy wyznaczyć z następującego wzoru: 

 





n

1i
izZ PkP  

(1) 

gdzie: 

ZP  - moc czynna zapotrzebowana czynna, w [kW], 

zk  -współczynnik zapotrzebowania, w[-], 



iP - moc czynna i-tego odbiornika objętego systemem zasilania gwarantowanego, w 

[kW]. 

 

Kolejnym krokiem jest obliczenie mocy biernej zapotrzebowanej, którą należy 

wyznaczyć w następujący sposób: 
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(2) 

gdzie: 

ZQ  - moc bierna zapotrzebowana, w [kvar] 

icos - współczynnik mocy –tego odbiornika objętego systemem zasilania 

gwarantowanego, w [-] 

 

Na podstawie obliczonej wartości mocy czynnej zapotrzebowanej oraz mocy biernej 

zapotrzebowanej należy obliczyć współczynnik mocy Zcos : 
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  (3) 

gdzie: 

Zcos - współczynnik mocy obliczony na podstawie mocy czynnej zapotrzebowanej oraz 

mocy biernej zapotrzebowanej, w [-]. 

 

Kolejnym krokiem jest obliczenie minimalnej mocy pozornej na podstawie mocy czynnej 

zapotrzebowanej oraz mocy biernej zapotrzebowanej ze wzoru 4.: 
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W przypadku gdy systemem zasilania gwarantowanego zostaną objęte silniki, zasilacz 

UPS musi zapewnić pokrycie zwiększonego zapotrzebowania mocy wynikającego z 

rozruchu zasilanych silników. 

W przypadku zasilania odbiorników nieliniowych wyznaczenie mocy czynnej 

zapotrzebowanej  należy obliczyć z poniższego wzoru: 
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gdzie:  
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 - współczynnik zniekształcenia i-tego odbiornika, w [-],  

w którym:  



THDI% - współczynnik odkształcenia prądu, w [-]. 

 

Uwzględnienie  prądów rozruchowych oraz odkształconych przy doborze mocy 

zasilacza UPS jest niezbędne dla jego poprawnego funkcjonowania. UPS o zbyt małej 

mocy przeznaczony do zasilania odbiorników nieliniowych lub silników elektrycznych 

przy wzroście obciążenia automatycznie przejdzie na bypass zewnętrzny co skutkowało 

będzie pozbawieniem układu zasilania funkcji napięcia gwarantowanego. 

Przy doborze zasilacza UPS należy również zwrócić uwagę na znamionowy 

współczynnik szczytu, który określa, ile może zostać przekroczona chwilowa wartość 

szczytowa prądu w stosunku do rzeczywistej wartości skutecznej tego prądu.  W 

produkowanych obecnie zasilaczach UPS współczynnik szczytu wynosi na ogół 3. Jeżeli 

wartość współczynnika szczytu w przebiegu prądu pobieranego z UPS przekroczy 

wartość znamionowego współczynnika szczytu to mogą wystąpić zakłócenia w pracy 

zasilacza łącznie z jego wyłączeniem. 

 

Dobierając moc zasilacza UPS na podstawie mocy czynnej zapotrzebowanej Pz należy 

przyjmować 25% rezerwy w celu skompensowania chwilowego wzrostu mocy lub 

ewentualnych błędów jej  oszacowania. 
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(6) 

gdzie: 

- sprawność zasilacza UPS, 

PwyjUPS – moc czynna wyjściowa zasilacza UPS, w [W] 

QwejUPS – moc bierna zapotrzebowana przez zasilacz UPS, w [var], 

PwejUPS – moc czynna wyjściowa zapotrzebowana przaz zasilacz UPS, w [W], 

SwejUPS – moc pozorna wejściowa zasilacza UPS, w [VA]. 

 

Ponieważ zasilacz UPS musi pokryć zapotrzebowanie mocy czynnej ZP  oraz mocy 

biernej ZQ , w przypadku, gdy UPS konwertuje energię przy współczynniku mocy 

nUPSZ coscos  , zmniejsza się zdolność wykorzystania mocy czynnej UPS ze względu na 

możliwości przełączeniowych układu półprzewodnikowego falownika. 



Falownik zasilacza UPS zasilający odbiorniki posiada ograniczenia wydajności mocy 

czynnej związanej z kształtowaniem przebiegu napięcia przy poborze prądu odbiorników 

zarówno o charakterze pojemnościowym jak i indukcyjnym, czyli nUPScos , zatem w 

przypadku wytwarzania energii elektrycznej przy współczynniku nUPSZ coscos   skutkuje 

zmniejszeniem jego wykorzystania. 

Względne obciążenie zasilacza UPS mocą czynną można określić współczynnikiem 

wykorzystania, który należy obliczyć z poniższego wzoru: 
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(7) 

 

Wymagana minimalna moc czynna zespołu prądotwórczego musi spełniać następującą 

nierówność: 

p

P
P Z

UPS min  
(8) 

 

Obliczony ze wzoru (7) współczynnik wykorzystania p, należy podstawić do wzoru (8). 

W przypadku, gdy p  1, do wzoru (8) należy wstawić wartość 1. Wartość współczynnika 

mocy nUPScos  należy przyjąć zgodnie z DTR zasilacza UPS. 

W przypadku braku informacji w tym zakresie można przyjmować 8,0cos nUPS   dla 

zasilaczy UPS o konstrukcji transformatorowej lub 9,0cos nUPS   dla zasilaczy 

beztransformatorowych z falownikiem IGBT lub 1 dla zasilaczy z falownikami 

wielostopniowymi. Moc pozorna zasilacza UPS musi spełniać następującą nierówność: 
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(9) 

gdzie: 

minUPSP - minimalna mocy czynna, jaką musi pokryć generator zespołu prądotwórczego, w 

[kW] 

nUPScos - znamionowy współczynnik mocy zasilacza UPS, w [-] (wartość nUPScos  należy 

przyjmować na podstawie DTR producenta UPS; w przypadku braku danych można 

przyjmować wartość 0,8. 

 

Mała wartość współczynnika mocy Zcos  powoduje przeciążenie falownika, a w 

konsekwencji może doprowadzić do jego wyłączenia lub przełączenia zasilacza UPS na 

wewnętrzny tor obejściowy.. 

Jeżeli zasilacz UPS oddaje większą moc bierną niż znamionowa, ze względu na 

konieczność utrzymania napięcia znamionowego i nie przeciążanie falownika należy 

zmniejszyć moc czynną obciążenia.  

Zatem wytwarzanie energii elektrycznej przez zasilacz UPS przy współczynniku mocy 

nUPSZ coscos   skutkuje koniecznością zwiększenia jego mocy do wartości umożliwiającej 



pełne pokrycie mocy czynnej zapotrzebowanej ZP oraz mocy biernej zapotrzebowanej 

ZQ . 

Wprowadzanie układów kompensacji mocy biernej (szczególnie indukcyjnej) jest 

niewskazane ze względu na charakter pracy źródła zasilającego i w konsekwencji może 

doprowadzić do przedwczesnego zniszczenia kondensatorów. 

            W przypadku, gdy zasilacz służy do zasilania urządzeń z dużym prądem 

rozruchowy,, za podstawę doboru mocy należy przyjmować prądy rozruchowe tych 

urządzeń, które nie mogą przekraczać wartości prądu znamionowego zasilacza UPS z 

uwzględnieniem jego chwilowego przeciążenia określonego w DTR producenta. 

 

 


