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Schneider Electric breidt Galaxy VS uit met slimme 
batterijmodules tot 100 kW 

 

• Uitbreiding Galaxy VS met slimme interne batterijmodules van 10 kW tot 100 

kW 

• N+1 moduleconfiguratie verhoogt systeembeschikbaarheid tot 10 keer 

• EcoStruxure™ Ready vereenvoudigt monitoring en management  

 
Brussel, 18 augustus 2020 

 

Schneider Electric, gespecialiseerd in digitale transformatie van energiemanagement en 

automatisering, breidt de Galaxy VS 3-phase Uninterruptible Power Supply (UPS) uit met 

slimme interne batterijmodules van 10 tot 100 kW. Daarnaast introduceert deze release 

de ondersteuning voor de interne N+1 redundantie op modulelevel, waardoor de 

systeembeschikbaarheid tot 10 keer verbeterd. De Galaxy VS met interne batterijen is 

hiermee de UPS met de hoogste dichtheid. Dit maakt de unit perfect geschikt voor de 

unieke vereisten van edge computing en kritieke infrastructuren. 

De Galaxy VS biedt 99% efficiëntie in de ECOversion™-modus en is voorzien van een 

modulair ontwerp, dat implementatie en onderhoud vereenvoudigt. De UPS is onder 

meer geschikt voor kritieke IT-, commerciële en industriële toepassingen. De interne slimme 

batterijmodules verbeteren de beschikbaarheid door extra flexibiliteit en -monitoring, redundante 

batterijketens en zelfconfiguratie. Dit ontwerp vermindert risico’s door ervoor te zorgen dat kritieke 

belastingen altijd worden beschermd met voorspelbare looptijden en batterijredundantie. 

 

Met zijn hoge dichtheid en beschikbaarheid speelt deze Galaxy VS-uitbreiding in op de groeiende 

behoefte binnen edge computing en datacenterindustrieën aan oplossingen die zeer efficiënt zijn 

zonder de voetafdruk van de UPS te vergroten. 

Bijkomende voordelen Galaxy VS: 

• Vereenvoudigd gebruik in kleine ruimtes: Galaxy VS is voorzien van een compact ontwerp, 

waarbij onderhoud aan de voorzijde plaatsvindt. Dit vereenvoudigt gebruik in kleine ruimtes. 

 

• Maximale beschikbaarheid dankzij modulaire architectuur: essentiële 

systeemcomponenten werden als modules ontworpen voor een eenvoudiger onderhoud 
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• Kostenbesparing: De unit levert tot 99% efficiëntie wanneer die in de Schneider Electric 
gepatenteerde ECOversion-modus wordt gebruikt. Hierdoor kunnen gebruikers hun initiële 
investering – afhankelijk van het model – binnen twee tot drie jaar terugverdienen door de 
energie die ze besparen. 
 

• Grotere uptime en vereenvoudigd onderhoud: essentiële systeemcomponenten werden als 

modules ontworpen. Dit zorgt voor interne redundantie bij lagere belastingniveaus en een 

kortere gemiddelde reparatietijd 

 

• EcoStruxure Ready: vereenvoudigt onderhoud door inzicht te geven in prestaties en de 

status van apparatuur. Klanten krijgen ondersteuning via een 24x7 expert servicebureau dat 

gebruik maakt van management software EcoStruxure IT Expert en EcoStruxure Asset 

Advisor. 

 

 

Over Schneider Electric 

Bij Schneider Electric geloven wij dat toegang tot energie en de digitale wereld een fundamenteel 
mensenrecht is. We streven ernaar dat iedereen het meeste uit zijn energie en middelen kan halen, op 
elk moment en overal. Life Is On.  

Wij ontwikkelen digitale oplossingen die energie en automatisering combineren voor meer efficiëntie 
en duurzaamheid. Dankzij onze unieke technologieën voor energiebeheer, realtime automatisering, 
software en diensten, bieden we geïntegreerde oplossingen aan voor woningen, tertiaire gebouwen, 
datacenters, infrastructuur en industrieën.  
 

Deze gedeelde visie, de voortdurende wens om te innoveren ten dienste van onze missie, vormt de 
kern van onze waarden en brengt de wereldwijde gemeenschap samen.  

 www.se.com/be   

Discover more:           

Follow us on:        

Hashtags: #GalaxyVS #EcoStruxure #edgecomputing #datacenter #criticalinfrastructure 
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Life Is On EcoStruxure  
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