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Perfil

Características gerais

Interativo - regulação on-line. ʯ
Estabilizador interno: ʯ  com 4 estágios de regulação.
Filtro de linha interno. ʯ
Microprocessado: ʯ  microprocessador RISC de alta velocidade com 
memória flash. Integra diversas funções periféricas, aumentando 
a confiabilidade e o desempenho do circuito eletrônico.
Função TRUE RMS: ʯ  analisa corretamente os distúrbios da rede 
elétrica permitindo a atuação precisa do equipamento. Indicada 
para todos os tipos de rede, principalmente para redes instáveis ou 
com geradores de energia elétrica.
Autoteste: ʯ  ao ser ligado, o equipamento autoexecuta uma rotina 
de testes em seus circuitos internos.
Autodiagnóstico de bateria: ʯ  informa quando a bateria precisa ser 
substituída.
Recarregador  ʯ Strong Charger: permite a recarga das baterias 
mesmo com níveis muito baixos de carga.
Recarga automática das baterias ʯ  (mesmo com o nobreak 
desligado).

Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL). ʯ
Forma de onda senoidal por aproximação: ʯ  retangular PWM 
controle de largura e amplitude.
DC Start: ʯ  permite ser ligado na ausência de rede elétrica.
Circuito desmagnetizador: ʯ  garante o valor de tensão adequado 
na saída do nobreak para equipamentos de informática e similares 
(cargas não lineares).
Alarme audiovisual ʯ  para sinalização de diversos eventos tais 
como: subtensão, sobretensão, fim do tempo de autonomia, etc.
Botão liga/desliga temporizado com função Mute: ʯ  evita 
acionamentos/desacionamentos acidentais ou involuntários.
Botão iluminado que indica as condições (status) do nobreak: ʯ  
modo rede, modo inversor/bateria, final de autonomia, subtensão, 
sobretensão, bateria em carga, etc.
Porta fusível externo com unidade reserva. ʯ
Modelo monovolt: ʯ  entrada 115/127V~ e saída 115V~.
Modelo bivolt automático: ʯ  entrada 115/127V~ ou 220V~ e 
saída 115V~.

Equipamentos que podem ser ligados**Proteções

Contra curto-circuito no inversor; ʯ
Contra potência excedida em modo rede/bateria, com alarme e  ʯ
posterior desligamento automático;

Contra surtos de tensão entre fase e neutro; ʯ
Contra subtensão e sobretensão de rede elétrica com retorno  ʯ
automático. Na ocorrência destes eventos o nobreak passa a 
operar em modo bateria;

Contra sobreaquecimento no transformador com alarme e  ʯ
posterior desligamento automático;

Contra descarga total da bateria. ʯ

Energia contínua e segura para equipamentos de informática, áudio e vídeo.

Nobreak

O modelo New Station oferece proteção, praticidade e simplicidade ao usuário que pode operar o sistema facilmente, 
pois o nobreak autoexecuta suas funções.

Entre suas funções, destacam-se o recarregador Strong Charger, que permite a recarga das baterias mesmo com níveis 
muito baixos de carga, e o sistema de sinalização das condições de funcionamento através do botão iluminado com 
duas cores e alarmes sonoros.

Além dessas características, o New Station oferece gratuitamente o pacote Alerta 24h com os serviços:                                 
Monitoramento Remoto, Alarme Anti-intrusão, Net Torpedo e PC Remoto. Saiba mais no site www.alerta24h.com.br.

* Garantia de 1 ano + 6 meses de extensão mediante cadastro no site SMS no prazo de até 90 dias contados a partir da data de compra.  ** Confira o consumo de seus equipamentos antes de ligá-los ao nobreak, para não exceder sua potência.

*
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As baterias têm importância vital para um nobreak, deste modo, a confiabilidade, a durabilidade e o tempo de autonomia 
dependem do tipo e da qualidade das mesmas. Os nobreaks da linha New Station usam baterias seladas de alta qualidade 
que dispensam manutenção.

A tabela a seguir informa os tempos aproximados de autonomia[2] em diferentes configurações e servem apenas como 
referência ao usuário. Um ensaio com os equipamentos que serão conectados ao nobreak é a melhor maneira de se obter 
o real tempo de autonomia.

CONFIGURAÇÃO TÍPICA (EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA) Consumo Máximo VA[3]

A Impressora jato de tinta 50

B PC (on-board) + monitor LCD 15” 200

C PC (on-board) + monitor LCD 17” 230

D PC (on-board) + monitor CRT 17” ou 19” 300

E PC (off-board) + monitor LCD 17” 350

TEMPO DE AUTONOMIA[2]

Configuração Típica μST 700
(1 bateria 12Vdc x 7Ah)

B + A 30 minutos

C + A 25 minutos

D + A 15 minutos

E + A 8 minutos

[2] O tempo de autonomia varia significativamente de acordo com as condições de uso da bateria, do número de ciclos de carga e descarga, da temperatura ambiente, bem como da potência média dos equipamentos ligados ao nobreak.
[3] Consumo máximo é a potência que os equipamentos ligados ao nobreak podem atingir, considerando-se regime não contínuo de operação.

NOBREAKS SMS. ENERGIA CONTÍNUA E SEGURA PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ÁUDIO E VÍDEO.

Resumo dos modelos

Configuração de consumo e autonomia

Modelo Potência máxima (VA) [1] Entrada (V~) Saída (V~) Cor

μST 700Bi 700 Bivolt automático  115/127/220 115 Preto

μST 700S 115 700 115/127 115 Preto

[1] Potência para carga de informática.

700 VA



New Station μST 700S 115V μST 700 Bi
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Tensão nominal [V~] 115 / 127 Bivolt automático 115 / 127 / 220

Variação máxima [V~] 89,5 a 141
89,5 a 141 (rede 115V)

175 a 262,5 (rede 220V)

Frequência de rede[1] [Hz] 60 ± 5

Plugue do cabo de força Padrão NBR14136
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Potência máxima [VA] 700

Fator de potência 0,5

Tensão nominal [V~] 115

Regulação
± 5% (para operação bateria)[2]

+ 6% - 10% (para operação rede)

Frequência 60Hz ± 1% (para operação bateria)

Forma de onda do inversor Senoidal por aproximação (retangular PWM - controle de largura e amplitude)

Número de tomadas 4 tomadas padrão NBR 14136
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Rendimento 95% (para operação rede) e 85% (para operação bateria)

Bateria interna 1 bateria 12Vdc/7Ah

Acionamento do inversor < 0,8 ms

Peso líquido
Peso bruto

[kg]
6,1
6,4

6,9
7,2

Dimensões
Altura
Largura
Profundidade

[mm]
158
115
324

Comprimento do cabo de força do nobreak [mm] 1400 ± 50

Proteção contra surtos de tensão:

Máxima energia de surto [3]

Máxima corrente de pico 8/20μs
Tensão de operação

[J]
[A]

[V~]

276
4500
175

[1] Modelos 50Hz somente sob consulta.
[2] Utilize um multímetro TRUE RMS para medir a tensão de saída.
[3] De acordo com a ANSI C62.41 categoria A.
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1 Botão liga/desliga com função Mute

2 Porta fusível com unidade reserva

3 Ventilador

4 Tomadas de saída – Padrão NBR 14136

5 Cabo de força – Padrão NBR 14136

www.sms.com.br

Apresentação dos painéis - frontal e traseiro

Especificações técnicas



Exclusivo pacote de serviços

Acessórios SMS

  PC Remoto
Envie, acesse, edite e baixe os seus arquivos remotamente, 
ou se preferir, reproduza os seus vídeos e músicas.

  Net Torpedo
Envie torpedos gratuitos para qualquer celular do Brasil.

  Monitoramento Remoto
Acompanhe o que acontece em sua casa, loja ou 
escritório, mesmo estando longe e ainda se comunique 
ao vivo de forma fácil e rápida.

  Alarme Anti-intrusão
Monitore o seu escritório, loja ou residência, através 
de notificações (celular e e-mail) e registros (imagens e 
vídeos) de presenças indesejáveis, capturadas por sua 
webcam.

Conheça mais sobre o Alerta 24h no site www.alerta24h.com.br.

O Alerta 24h é um pacote de serviços disponível também para os nobreaks da linha New Station.
Confira abaixo os serviços disponíveis gratuitamente:

Para garantir a proteção e a conexão de equipamentos de 
informática, áudio e vídeo nos estabilizadores e nobreaks SMS
ou em qualquer tomada, desenvolvemos uma linha de acessórios 
que facilitam a utilização do novo padrão de plugues e tomadas. 

Características gerais dos acessórios SMS:

› Desenvolvidos em conformidade com a norma NBR 14136;
› Produzidos em termoplástico de engenharia e partes condutoras 

em liga de cobre;
› Garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação (comprovada 

pela data da nota fiscal).

Extension Cord Tomadas Padrão Novo - Cód. 64100
Multiplica o número de tomadas, facilitando as conexões de equipamentos.

Adaptador para Tomada Padrão Novo - Cód. 64120
Conecta equipamentos com plugues antigos em tomadas do novo padrão.

Adaptador para Tomada Padrão Antigo - Cód. 64119
Conecta equipamentos com plugues novos em tomadas do antigo padrão.
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