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LINHA COMPACTA  

 

 
1000 / 2000 / 3000 / 5000 VA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Atendimento ao consumidor: (62)3275-6159 / 9 8456-3999  

                                   www.megatecenergia.com.br 
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1. CARACTERÍSTICAS GERAIS 

 
1.1 Aplicação: 

Os novos No-Breaks da Linha Compacta foram especialmente projetados para a alimentação de 

redes de computadores e cargas críticas. Estes No-Breaks são microprocessados, online (não 

possuem tempo de transferência), com forma de onda senoidal pura em qualquer operação, 

transformador isolador interno aumentando a proteção das cargas como servidores, equipamentos 

médicos, estações de trabalho, programas e dados contra picos de sobretensão, variações da rede, 

faltas curtas e faltas prolongadas de energia.  

 

 
1.2 Características dos novos modelos: 

 Novo painel frontal com informações de funcionamento resumidas e mais claras; 

 Chave liga/desliga No-Break no painel frontal visando facilidade de operação e eliminando 
necessidade de acesso à parte traseira nas operações mais comuns; 

 Nova grade de proteção do ventilador com perfil para minimizar o ruído audível; 

 Novo transformador para melhoria do ruído audível; 

 Melhorias no cabeamento interno minimizando acoplamentos de eventuais ruídos e filtro 
de modo comum de entrada melhorado, resultando em uma melhor filtragem; 

 Novo filtro EMI para melhoria da compatibilidade eletromagnética; 

 

 
1.3 Potência: 

A Linha Compacta está disponível nas seguintes potências: 

 1000VA / 700W (Modelo SEN1000C-LF) 

 2000VA / 1400W (Modelo SEN2000C-LF) 

 3000VA / 2100W (Modelo SEN3000C-LF) 

 5000VA / 3500W (Modelo SEN5000C-LF) 

 

 
1.3 Condições ambientais: 

Preparado para operação em temperatura ambiente de 0ºC a 40ºC e umidade relativa de 0% a 
95% sem condensação. 

 

Ruído: ≤ 45dBA a 1 metro do frontal, para todos os modelos. 

 

 
1.4 Dissipação de calor 
 

Dissipação SEN1000C-LF SEN2000C-LF SEN3000C-LF SEN5000C-LF 

BTU/Hora 240 479 718 1195 
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1.5 MTBF: 200.000 horas 

 

 
1.6 Características Construtivas: 
Gabinetes autossustentáveis em estrutura metálica com grau de proteção IP-20. 
 
Todos os No-Breaks são dotados de sistema de ventilação forçada. 
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2. CARACTERÍSTICAS DE ENTRADA 
 
2.1 Tensão de entrada: 120V ou 220V, com seleção automática, para todos os modelos até 
3kVA. Para o modelo de 5kVA (SEN5000C-LF), a tensão de entrada é 220V. 

 

 

2.2 Variação na tensão de entrada: 15% 

 

 

2.3 Frequência de entrada: 60 Hz 5% 

 

 
2.4 Corrente de entrada: 

Corrente (em ampères) em condições nominais: 

Tensão (V) SEN1000C-LF SEN2000C-LF SEN3000C-LF SEN5000C-LF 

120 9,6 19,2 28,75 - 

220 5,2 10,5 15,7 26,1 

 

 
2.5 Proteção de entrada: 

 Proteção da alimentação contra oscilações da rede elétrica (variação de tensão e 
frequência); 

 Proteção da alimentação contra surtos de até 6500A e 300J, atenuando as sobretensões e 
desacoplando para o aterramento. Surtos superiores a estes valores não são cobertos pela 
garantia; 

 Proteção contra sobrecorrente através de disjuntor termomagnético com botão de rearme; 

 

 
2.6 Conexões de entrada 

 

No-Break  Conexão de Entrada 

SEN1000C-LF Plugue padrão NBR 14136 (10A) 

SEN2000C-LF Plugue padrão NBR 14136 (20A) 

SEN3000C-LF Plugue padrão NBR 14136 (20A) ou régua de bornes 

SEN5000C-LF Régua de bornes 
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3. CARACTERÍSTICAS DE SAÍDA 
 
3.1 Tensão de saída: 

Tensão de saída selecionável em 120V ou 220V com seleção manual e independente da tensão 
de entrada para todos os modelos até 3kVA.  

Para o modelo de 5kVA (SEN5000C-LF) há disponível três versões de saída: 

 SEN5000C-LF: tensão de saída tap central 115V+115V/220V (F+F+N) 

 SEN5000C-LF-120: tensão de saída única 120V monofásico (F+N) 

 SEN5000C-LF-220FN: tensão de saída única 220V monofásico (F+N) 

 

 
3.2 Conexões de saída: 

No-Break Conexão de Saída 

SEN1000C-LF 6 tomadas padrão NBR 14136 (10A) 

SEN2000C-LF 
6 tomadas padrão NBR 14136 (10A) + 

1 tomadas padrão NBR 14136 (20A) 

SEN3000C-LF 
6 tomadas padrão NBR 14136 (20A) +  

Régua de Bornes  

SEN5000C-LF 
6 tomadas padrão NBR 14136 (20A) +  

Régua de Bornes       

 

 
3.3 Regulação estática da tensão de saída: ±5% 

 

 
3.4 Regulação dinâmica da tensão de saída: 

Inferior a 3% para degrau de carga de 50% com tempo de recuperação a 5% em até 2 ciclos. 

 

 
3.5 Distorção harmônica:  
O No-Break possui forma de onda da tensão de saída senoidal com distorção harmônica máxima 
de 5% 

 

 
3.6 Frequência de saída: 60Hz. 

 

 
3.7 Proteções de saída 

- Proteção contra curto circuito na saída. Na ocorrência do curto circuito não há queima de 
componentes, inclusive fusível. 

- Proteção contra sobrecarga; 

- Proteção contra sobretemperatura; 

- Proteção contra sub e sobretensão de saída 

- Proteção contra sub e sobrefrequência; 
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3.8 Rendimento a plena carga 

Rendimento maior ou igual a 90%, com potência nominal de saída. 

 

 
3.9 Transformador Isolador 

Todos os modelos possuem transformador isolador com isolação galvanica e blindagem 
eletrostática interno ao No-Break mantendo a saída isolada da rede e baterias. 

 

 

 

 

 
4. BATERIAS 
 
4.1 Tipos de bateria 

A linha Compacta esta preparada para trabalhar com baterias seladas reguladas por válvula ou 
baterias livres de manutenção quando utilizadas em local ventilado. 
 
 
4.2 Autoteste do no-break e das baterias 

Teste automático do no-break e das baterias que informa preventivamente que a bateria está 
próxima do fim de vida. Realizado semanalmente em dia e hora programados ou solicitado 
manualmente a qualquer tempo. 
  
 
4.3 Partida por baterias 

Os no-breaks podem ser ligados durante a falta de energia através das baterias. 
 
 
4.4 Proteção das baterias 

- Proteção das baterias contra descarga total com sinalização preventiva antes do desligamento do 
no-break. 

- Proteção contra sobretensão; 

- Proteção contra sobrecorrente de carga; 

- Proteção contra inversão de polaridade através de conectores de engate rápido para expansão de 
autonomia; 

 

 
4.5 Corrente de recarga 
 

No-break SEN1000C-LF SEN2000C-LF SEN3000C-LF SEN5000C-LF 

Corrente de 
recarga (A) 

5 5 9 2,8 
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5. GERENCIAMENTO E CONECTIVIDADE 
 
5.1 Sinalização: 

- Sinalização sonora: possui sinalização sonora específica para cada alarme identificado; 

- Sinalização visual através de painel de LED’s na parte frontal: 

 
 

(1) UPS ON: Botão Liga/Desliga  

(2) AC LINE: Indicador de rede presente 

(3) AC OUTPUT: Indicador de tensão presente na saída  

(4) CHARGER: Indicador de recarga das baterias 

(5) ALARM: Indicador de anormalidades 

 

 
5.2 Software Residente: 

O No-Break possui controle microprocessado de suas funções permitindo ao usuário acesso via 

software a recursos como: 

 Monitoramento das tensões, correntes, frequência e potências de entrada e saída; 

 Monitoramento das tensões, correntes de carga e descarga e autonomia das baterias; 

 Acesso aos relatórios de ocorrências; 

 Acesso a relatório de estatística de alarmes; 

 Acesso a relatório de falta de energia; 

 Comandos de configuração e atuação no no-break; 

 Autoteste de baterias 

 

 
5.3 Gerenciamento: 

O Software Powersups One fornecido gratuitamente, disponível para download no site Engetron, 

permite ao usuário gerenciamento local do No-Break via conexão RS-232. Através da interface de 

rede WBRC é possível realizar o gerenciamento remoto via protocolo TCP/IP com suporte a HTTP, 

Telnet, SNMP e SMTP. O software possui interface gráfica amigável e disponibiliza para o usuário 

os seguintes recursos: 

 Monitoramento em tempo real das tensões, correntes, frequência e potências de entrada e 
saída; 
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 Monitoramento em tempo real das tensões, correntes de carga e descarga e autonomia 
das baterias; 

 Acesso aos relatórios de ocorrências; 

 Acesso a relatório de estatística de alarmes; 

 Acesso a relatório de falta de energia; 

 Comandos de configuração e atuação no no-break; 

 Notificação de alarmes via e-mail 

 Autoteste de baterias 

 Gráficos de histórico 

 

 

 
7. OPCIONAIS 

 
7.1 WBRC: Interface Ethernet para monitoramento remoto 

O WBRC é uma interface de rede para o gerenciamento de No-Breaks Engetron através da Internet 
ou Intranet. Sua conexão à rede local é feita através de uma interface convencional Ethernet 
10/100BASE-T/TX.  

 

O WBRC oferece múltiplas formas de gerenciamento através de padrões abertos, incorporando um 
agente SNMP, um servidor HTTP e um servidor Telnet. Também é capaz de enviar e-mails para 
notificação de eventos importantes.  

 

O WBRC é compatível com o software Engetron SupsDown, possibilitando o shutdown automático 
de servidores. Além disso permite a integração com o Engetron IoT, plataforma para gestão de 
energia oferecida pela Engetron. 

 

 
7.2 WBRC-3G: Interface 3G para monitoramento remoto 

O WBRC com interface 3G permite o monitoramento sem conexão à rede local. A 

comunicação é realizada via sistema de telefonia celular (GSM). O WBRC permite a 

integração com o Engetron IoT, plataforma para gestão de energia oferecida pela Engetron 

(https://www.engetron.com.br/servicos-2/servicos-engetron-iot). 

 

 
7.3 WBRC-WiFi: interface Wi-Fi para monitoramento remoto 

O WBRC com interface Wi-Fi permite o monitoramento sem a conexão por cabo Ethernet, 

utilizando a rede WiFi local para o gerenciamento de No-Breaks Engetron através da 

Internet ou Intranet. O WBRC permite a integração com o Engetron IoT, plataforma para 
gestão de energia oferecida pela Engetron (https://www.engetron.com.br/servicos-

2/servicos-engetron-iot). 

 

 
7.4 Engetron IoT 

A plataforma de gerenciamento Engetron IoT é um sistema ativo de monitoramento baseado 

na tecnologia Internet das Coisas que consiste em permitir o monitormento remoto do No-

http://www.engetron.com.br/servicos-2/servicos-engetron-iot)
http://www.engetron.com.br/servicos-2/servicos-engetron-iot)
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Break através de dispositivos moveis como celulares e tablets (compativel com iOS e 

Android) seja por uma conexão de rede Ethernet, WI-FI ou 3G. 

Através do aplicativo Engetron IoT o usuário tem acesso a recursos como: 

 Comunicação criptografada com autenticação de usuário; 

 Solicitações de atendimentos técnicos; 

 Visualização de múltiplos No-Breaks na mesma interface; 

 Para cada No-Break monitorado, é possível visulisar as grandezas elétricas do No-

Break e banco de baterias; 

 Para cada No-Break monitorado é possível visualizar informações sobre modelo, 

número de série, modo de operação, temperatura interna, status de garantia, log de 

eventos, alarmes ativos, etc. 


