
ESPEC_VOLT_R00 
Atenção: Todos os produtos contidos neste documento são projetados, produzidos e comercializados pela Engetron, logo tais características poderão 

ser alteradas visando evolução do produto, ou mesmo conforme necessidade de nossos clientes. Qualquer duvida entre em contato com a Engetron. 

 

 
Especificação Técnica 

 

 

 

LINHA VOLT 

700 / 1400 VA 
 

 

 

 

 

 

 

 
Engetron Engenharia Eletrônica Ind. e Com. Ltda 

Atendimento ao consumidor: (31) 3359-5800 

Web: www.engetron.com.br 



Especificação técnica – Linha Volt 

Atenção: Todos os produtos contidos neste documento são projetados, produzidos e comercializados pela Engetron, logo tais características poderão 

ser alteradas visando evolução do produto, ou mesmo conforme necessidade de nossos clientes. Qualquer duvida entre em contato com a Engetron. 

2

ÍNDICE 
 

 

1. CARACTERÍSTICAS GERAIS .................................................................................................... 3 

1.1 APLICAÇÃO ............................................................................................................................. 3 
1.2 MODELOS ............................................................................................................................... 3 
1.3 CONDIÇÕES AMBIENTAIS .......................................................................................................... 3 
1.4 DISSIPAÇÃO DE CALOR ............................................................................................................ 3 
1.5 FORMA DE ONDA ..................................................................................................................... 3 
1.6 ESTABILIZADO COM FILTRO DE LINHA ........................................................................................ 3 
1.7 ON-LINE .................................................................................................................................. 3 
1.8 INVERSOR SINCRONIZADO COM A REDE ..................................................................................... 3 
1.9 MICROPROCESSADO ................................................................................................................ 3 
1.10 CHAVE LIGA/DESLIGA ............................................................................................................ 3 
1.11 FUNÇÃO MUTE ....................................................................................................................... 3 

2. CARACTERÍSTICAS DE ENTRADA .......................................................................................... 4 

2.1 TENSÃO DE ENTRADA .............................................................................................................. 4 
2.2 VARIAÇÃO DE ENTRADA ........................................................................................................... 4 
2.3 FREQÜÊNCIA DE ENTRADA ....................................................................................................... 4 
2.4 CORRENTE DE ENTRADA .......................................................................................................... 4 
2.5 PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÃO .......................................................................................... 4 
2.6 CONEXÕES DE ENTRADA .......................................................................................................... 4 

3. CARACTERÍSTICAS DE SAÍDA ................................................................................................ 5 

3.1 TENSÃO DE SAÍDA .................................................................................................................... 5 
3.2 CONEXÕES DE SAÍDA ............................................................................................................... 5 
3.3 REGULAÇÃO ESTÁTICA ............................................................................................................ 5 
3.4 REGULAÇÃO DINÂMICA DA TENSÃO DE SAÍDA ............................................................................. 5 
3.5 DISTORÇÃO HARMÔNICA .......................................................................................................... 5 
3.6 FREQÜÊNCIA DE SAÍDA ............................................................................................................. 5 
3.7 PROTEÇÃO CONTRA CURTO-CIRCUITO, SOBRECARGA E AQUECIMENTO. ...................................... 5 
3.8 VENTILADOR INTERNO ............................................................................................................. 5 
3.9 PROTEÇÃO CONTRA SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO .................................................................... 5 

4. BATERIAS .................................................................................................................................. 6 

4.1 TIPOS DE BATERIA ................................................................................................................... 6 
4.2 AUTOTESTE DO NOBREAK E DAS BATERIAS ................................................................................ 6 
4.3 PARTIDA POR BATERIAS ........................................................................................................... 6 
4.4 PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA TOTAL DAS BATERIAS ................................................................ 6 
4.5 TROCA FÁCIL DE BATERIAS ....................................................................................................... 6 
4.6 RECARGA AUTOMÁTICA ............................................................................................................ 6 
4.7 SINALIZAÇÃO DE FALTA DE REDE E FINAL DE AUTONOMIA ............................................................ 6 
4.8 EXPANSÃO DE AUTONOMIA ...................................................................................................... 6 

5. AUTONOMIA .............................................................................................................................. 7 

5.1 AUTONOMIA DO VOLT .............................................................................................................. 7 

6. DIMENSÕES ............................................................................................................................... 7 

6.1 GABINETE DO NOBREAK ........................................................................................................... 7 

7. CARACTERISTICA FISICA DE INSTALAÇÃO .......................................................................... 7 



Especificação técnica – Linha Volt 

Atenção: Todos os produtos contidos neste documento são projetados, produzidos e comercializados pela Engetron, logo tais características poderão 

ser alteradas visando evolução do produto, ou mesmo conforme necessidade de nossos clientes. Qualquer duvida entre em contato com a Engetron. 

3

 1. CARACTERÍSTICAS GERAIS 
 
1.1 Aplicação 

Os no-breaks VOLT 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 Volt pode ser fornecido com as seguintes opções: 
 Volt 700 (700VA / 420W) 
 Volt 1400 (1400VA / 840W) 
  
1.3 Condições ambientais 

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

Nobreak VOLT700 VOLT1400 

Dissipação 
BTU/Hora 

82 148 

 
1.5 Forma de onda 
Trabalha com forma de onda senoidal pura em qualquer condição de operação. 
 
1.6 Estabilizado com filtro de linha 
O Volt tem a saída estabilizada, com 4 estágios de regulação, estabilizando a tensão de saída. 
Alem do filtro de linha interno, protegendo os equipamentos.  
 
1.7 On-line 
O Volt é on-line, ou seja, não existe interrupção da alimentação à carga critica ligada ao nobreak.  
 
1.8 Inversor sincronizado com a rede 
Para permitir que o Volt seja on-line, o inversor se mantém sempre sincronizado com a rede.  
 
1.9 Microprocessado 
O Volt é microprocessado com circuitos lógicos de alta performance, melhorando aumentando 
velocidade nas excucões das tarefas. 
 
1.10 Chave Liga/Desliga 
O Volt possui chave liga/desliga embutida e temporizada, evitando acionamento indesejáveis e 
involuntários. 
 
1.11 Função mute 

O Volt possui função mute, acionada no painel frontal, permitindo inibir a sinalização sonora do 
alarme que esta ocorrendo. 
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2. CARACTERÍSTICAS DE ENTRADA 
 
2.1 Tensão de entrada 
110V(120V) ou 220V, selecionável manualmente através de chave.   
 
2.2 Variação admitida na tensão de entrada 
Para tensão nominal de 120V: 102V a 138V (±15%) 
Para tensão nominal de 220V: 187V a 253V (±15%) 
 
2.3 Freqüência de entrada  

60Hz 
 
2.4 Corrente de entrada 

Corrente (em ampéres) em condições nominais: 

Nobreak 
 

Tensão (V) 
VOLT700 VOLT1400 

120 7,6 18,4 

220 4,1 10,0 

95%. 
 
2.5 Proteção contra sobretensão 

Proteção da alimentação contra sobretensões (surtos de tensão) provocadas por surtos entre fase 
e neutro, atenuando as sobretensões e desacoplando.  
 
2.6 Conexões de entrada 

No-break Conexão de Entrada 

VOLT 700 Plugue padrão NBR 14136 – 10A 

 

VOLT 1400 Plugue padrão NBR 14136 – 10A 
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3. CARACTERÍSTICAS DE SAÍDA 
 
3.1 Tensão de saída 

- Para modelos VOLT700 e VOLT1400 (Bivolt): 

Saída 110V, para entrada em 110V ou 

Saída 120V, para entrada em 120V ou  

Saída 220V, para entrada em 220V. 
 
3.2 Conexões de saída 

No-break Conexão de Entrada 

VOLT 700 4 tomadas padrão NBR 14136 – 10A 

 

VOLT 1400 5 tomadas padrão NBR 14136 – 10A 

 
 
3.3 Regulação Estática 

Para saída em 110/120V, variação máxima de ±9%. 
Para saída em 220V, variação máxima de ±9%. 
 
3.4 Regulação dinâmica da tensão de saída 

Inferior a + 5% para degrau de carga de + 50% com tempo de recuperação a +1% em até 2 ciclos. 
 
3.5 Distorção harmônica 

5%, para carga linear. 
 
3.6 Freqüência de saída 

A freqüência de saída é 60Hz,  podendo ser fornecido opcionalmente para 50Hz. 
 
3.7 Proteção contra curto-circuito, sobrecarga e aquecimento. 

Proteção contra curto circuito na saída por limite de corrente eletrônico. Na ocorrência do curto 
circuito não há queima de componentes. A proteção de sobrecarga é informa no painel frontal, 
protegendo contra excesso de carga.  
 
3.8 Ventilador interno 

Alem disto o Volt possui ventilador interno, evitando o sobreaquecimento do nobreak e de 
equipamentos próximos. 
 
3.9 Proteção contra subtensão e sobretensão 

O Volt é protegido contra sub/sobretensão, com retorno automático após a restauração dos limites 
aceitáveis. 
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4. BATERIAS 
 
4.1 Tipos de bateria 

A linha Volt utiliza baterias seladas reguladas por válvula de 9Ah, livres de manutenção, conforme 
abaixo (já instaladas de fabrica): 

VOLT700 – 1 bateria interna de 9Ah  /  VOLT1400 – 2 baterias internas de 9Ah 
 
4.2 Autoteste do nobreak e das baterias 

Teste automático, total, do nobreak 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 nobreaks 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 
nobreak e religamento após o retorno da energia. 
 
4.5 Troca fácil de baterias 

O Volt possui sistema avançado de troca de baterias sem acesso aos componentes internos do 
nobreak, facilitando o procedimento de troca e reduzindo o custo com manutenções. O sistema de 
troca possui sinalização especifica para necessidade de troca das baterias. 
 
4.6 Recarga automática 

O Volt recarrega automaticamente as baterias, mesmo com a saída desligada. 

 
4.7 Sinalização de falta de rede e final de autonomia 

O Volt possui sistema de sinalização, visual e sonora para queda de rede (energia), sinalizando ao 
usuário que o nobreak esta usando a autonomia disponível, ao final da autonomia uma nova  
sinalização sonora e visual é apresentada, informando o final da autonomia. Estas sinalizações 
podem ser inibidas através da função mute no painel frontal. 

 
4.8 Expansão de Autonomia 

Os nobreaks da linha Volt permitem a expansão de sua autonomia utilizando banco de baterias 
externo compatível com o respectivo modelo. 
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5. AUTONOMIA 
 
5.1 Autonomia do Volt 
 

VOLT 
Bateria de 9Ah 

(fornecida em todos modelos) 
Consideração da Carga 

VOLT 700 30 minutos 1 PC + monitor de LCD 15” + 
Impressora Jato de tinta 

VOLT 1400 60 minutos 1 PC + monitor de LCD 15” + 
Impressora Jato de tinta 

 

 
6. DIMENSÕES 
6.1 Gabinete do nobreak 

Nobreak 

Dimensões (mm) 
VOLT700 VOLT1400 

Largura 89 89 

Altura 220 291 

Profundidade 280 334 

 
 
7. CARACTERISTICA FISICA DE INSTALAÇÃO 
 
Os nobreaks da linha VOLT foram projetos para montagem tanto no formato vertical quanto no 
formato horizontal, garantindo assim a comodidade e facilidade maior durante a instalação do 
nobreak, principalmente para instalação em racks com suportes do tipo bandejas. 
Os nobreaks da linha VOLT podem ser instalados conforme a ilustração abaixo 
 

 

 

Pés em relevo para 

montagem na horizontal 


