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 1. CARACTERÍSTICAS GERAIS 
 
1.1 Aplicação 

Os no-breaks Safe Server Power são da linha interativa, online (não possuem tempo de 
transferência), com forma de onda senoidal pura em qualquer operação. Estes nobreaks são 
totalmente microprocessados e indicados para redes que necessitam de autonomia suficiente 
para o fechamento de arquivos (shutdown) e continuidade de fornecimento de energia com 
qualidade, durante distúrbios no sistema elétrico e nas faltas de energia. 
 

 
1.2 Modelos 

O SafeServer pode ser fornecido com as seguintes opções: 

 

Potencia Modelos 

1200VA / 720W SPW1200BI SPW1200BI+ 

2200VA / 1400W SPW2200BI SPW2200BI+ 

3200VA / 2100W SPW3200BI SPW3200BI+ 
 
Versões: 
 
 Bi (Tensão de entrada e saída bivolt selecionável) 
 Bi+ (Tensão de entrada bivolt selecionável e tensão de saída fixa em 110Vca) 
 
 
1.3 Condições ambientais 

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

Ruído audível: < 45dB medido a 1 metro frontal. 
 
1.4 Dissipação de calor 
 

Dissipação de 
calor 

SPW1200 SPW2200 SPW3200 

BTU/Hora 102 205 307 

 
 
2. CARACTERÍSTICAS DE ENTRADA 
 
2.1 Tensão de entrada 
120V ou 220V Selecionável por chave  
 
 
2.2 Variação admitida na tensão de entrada 

Para tensão nominal de 120V: (-20% a +25%) 
Para tensão nominal de 220V: (±15%) 
 
 
2.3 Freqüência de entrada  

60 Hz ± 5% (opcionalmente 50Hz). 
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2.4 Corrente de entrada 

Corrente (em ampéres) em condições nominais: 

Tensão (V) SPW1200 SPW2200 SPW3200 

120 11,1 18,4 27,6 

220 6,0 10,0 15,1 

95%. 
 
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; 

 
3.2 Conexão de Entrada 
 

No-break Conexão de Entrada 

SPW1200 Plugue padrão NBR 14136 – 10A 

 

SPW2200 Plugue padrão NBR 14136 – 20A 

 

SPW3200 Plugue padrão NBR 14136 – 20A 
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3. CARACTERÍSTICAS DE SAÍDA 
 
3.1 Tensão de saída senoidal pura 

- Para os modelos da Versão BI 

Tensão de saída em 120Vac para seleção da tensão de entrada em 120Vac 

Tensão de saída em 220Vac para seleção da tensão de entrada em 220Vac 

 

- Para os modelos da Versão BI+ 

Tensão de saída em 120Vac fixa para seleção da tensão de entrada em 120Vac ou 220Vac 

 
3.2 Conexão de Entrada 
 

 

No-break 

 

Conexão de Saída 

SPW2200 6 tomadas padrão NBR 14136 – 10A 

 

SPW2200 6 tomadas padrão NBR 14136 – 10A 

 

SPW3200 6 tomadas padrão NBR 14136 – 10A 

 
 
3.4 Regulação Estática 

Para saída em 120V, variação máxima de ±9% – Em operação pelo inversor. 
Para saída em 220V, variação máxima de ±9% – Em operação pelo inversor. 
 
3.5 Regulação dinâmica da tensão de saída 

Inferior a ± 3% para degrau de carga de ± 50% com tempo de recuperação a ±1% em até 2 ciclos. 
 
3.6 Distorção harmônica 

5% para carga linear. 
 
3.7 Freqüência de saída 

A freqüência de saída é 60Hz. 
 
3.8 Proteção contra curto-circuito 

Proteção contra curto circuito na saída por limite de corrente eletrônico. Na ocorrência do curto 
circuito não há queima de componentes. 
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3.9 Rendimento a plena carga 

Rendimento maior ou igual a 95% com potência nominal de saída. 

 
3.10 Sinalização de falta de energia 
Alarme sonoro e indicação através do display de leds. 
 
3.11 Proteção contra sub/sobretemperatura e sobrecarga 
 
 
4. BATERIAS 
 
4.1 Tipos de bateria 

A linha SafeServer utiliza baterias de chumbo ácido seladas reguladas por válvula. 
 
4.2 Autoteste do no-break e das baterias 

Teste automático do no-break e das baterias que informa visualmente, sonoramente  e através do 
software 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 contra descarga total das baterias 

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

Ao retorno da energia na entrada, as cargas são reiniciadas automaticamente. 

O no-break sinaliza sonoramente indicando a operação pelas baterias, com alarme intermitente 
para final da autonomia. 

 
4.5 Tempo de transferência para o modo baterias 

O no-break da linha Safe Server Power não possui tempo de transferência durante o modo de 
operação rede – baterias e baterias – rede. Principio de funcionamento Online. 

 
4.5 Tempo de recarga das baterias 

8 horas para 90% da carga 

 
5. AUTONOMIA 
 
5.1 Autonomia do SafeServer em função da potência de saída 
 

Carga (VA) 
 

SafeServer Power 
100 200 400 500 800 1200 1500 2200 2500 3200 

SPW1200 54 30 16 12 5 5 - - - - 

SPW2200 98 65 36 17 12 13 8 3 - - 

SPW3200 141 87 58 27 20 21 14 8 5 3 
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6. DIMENSÕES 
6.1 Gabinete do no-break 
 

Dimensões (mm) SPW1200 SPW2200 SPW3200 

Largura 135 176 176 

Altura 191 260 260 

Profundidade 435 460 561 

 
 
7. PESOS 
 

No-break SPW1200 SPW2200 SPW3200 

Peso (kg) 16 30 40 

 
 
8. CONECTIVIDADE 
 
8.1 Sinalização 
- Sinalização sonora: possui sinalização sonora específica para cada alarme identificado; 
- Sinalização visual através de painel de Leds: 
 - Rede presente 
 - Saída Ligada; 
 - Bateria em carga ou carregada; 
 - Alarme Ativo 
 
8.2 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 
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8.3 Gerenciamento Remoto 
 
O Software Powersups One fornecido gratuitamente, disponível para download no site, 
permite ao usuário gerenciamento local do No-Break via conexão RS232, USB ou 
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; 
• 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 

• Interface Ethernet para monitoramento remoto 

• Gerenciamento Centralizado 

• Interface de contato seco 

• Conexão por bornes 

 

 


