
 Comunicação serial (RS232)

 Comunicação SNMP (opcional)

 Conector para banco de  baterias externo

 Bornes (entrada e saída)

 Tomada (saída)

 Disjuntor de entrada

 Nº de série do equipamento

 Ventiladores

 !Monofásico de 2 a 3KVA. 
 !Baixa emissão de ruído.

 !True on-line dupla conversão.

 !Controle microprocessado.

 !Saída Senoidal.

 !Aceita grande variação na entrada, + ou - 25%

 !Chave estática eletrônica para bypass em caso 

de parada, sobrecarga ou sobretemperatura.

 !Baterias internas, com possibilidade de 

expansão.

 !Auto teste no “start” do equipamento.

 !"#$%&'(!)&*(+!'$!,(*-./0&!(PFC).

 !Gerenciamento avançado das baterias (ABM);
 !Autonomia expansível via gabinete externo;

 !Conector de baterias com proteção contra 

inversão de polaridade;

 !".$+102&34(!,$#&5!6&*$+0&57

 !Permite recarga das baterias com inversor 

desligado.

 !Proteção de sobrecarga, curto-circuito e 

sobreaquecimento;

 !80#*+(!'$!+9:'(!";<=>8<7

 !?05@9.*(+!'$!$.*+&'&!'$!+$'$7

 !Slot para SNMP;

 !A(+*&!B$+0&#!>B!CDC7

 !B()*E&+$!'$!F(.0*(+&F$.*(!/(F!

&1$.'&F$.*(!'$!BG9*'(E.!$!+$#01&F$.*(!

programável pelo usuário.

Entrada
 !Configuração monofásica: ( F+N+T)
 !H$.54(I  220VAC ± 25% 
 !8+$J9-./0&I 60Hz
 !8&*(+!'$!,(*-./0&: > 0,97
 !"#$F$.*(5!'$!$.*+&'&I!Bornes/Plug 2P+T (1,5 

metros) - padrão ABNT

Saída
 !K(.)019+&34(!F(.()L50/&I!( F+N+T)
 !H$.54(I 120VAC ou 220VAC
 !8+$J9-./0&I 60Hz ± 1%
 !8(+F&!'$!(.'&I Senoidal
 !HM? (carga linear): < 3%
 !8&*(+!'$!/+05*&I!3:1 (máx)
 !8&*(+!'$!,(*-./0&I  0,7
 !H$F,(!'$!*+&.5)$+-./0&I Zero ms (on-line)  
 !"#$F$.*(5!'$!5&:'&I!1 tomada 10A 2P+T - Padrão 

ABNT e Bornes 

Bypass
 !Automático: Via chave estática
 !Rendimebto global do UPS: 82%
 !Capacidade de sobrecarga via inversor:

 >110%, durante 30 seg. após transfere para o bypass
 >150% após 200ms transfere para o bypass.

Ambiente
 !H$F,$+&*9+&!&F60$.*$!,&+&!(,$+&34(I!0°C a 40°C
 !NF0'&'$!'(!&+I!0 a 95% (sem condensação)
 !>9:'(!&9':%$#I!Menor que 55dB (A)

Indicadores Visuais
 !OK?I Display de cristal líquido com informações de 

operação e funcionamento
 !>$'$!PKI LED AC Input (aceso) e indicação no LCD
 !Q,$+&34(!,(+!6&*$+0&5I LED Battery (piscando a 

cada 4 segundos) e indicação no LCD
 !R:%$#!'$!/&+1&!.&!5&:'&I Via indicação no LCD
 !R:%$#!'$!/&+1&!.&5!6&*$+0&5I!Via indicação no LCD
 !8&#G&!.(!NABI LED service (aceso)
 !S&*$+0&!6&0T&I!LED Battery (piscando a cada segundo) 

e indicação no LCD
 !SU,&55I!LED bypass (aceso) e indicação no LCD

Alarmes sonoros
 !NAB!%0&!6&*$+0&5I!Soando a cada 4 segundos
 !S&*$+0&!6&0T&I!Soando a cada segundo
 !8&#G&!.(!NABI Soando continuamente
 !B(6+$/&+1&I!Soando duas vezes a cada segundo
 !SU,&55I!Soando duas vezes a cada segundo
 !B965*0*9034(!'&5!6&*$+0&5I!Soando a cada segundo

Proteção contra curto-circuito
 !Q,$+&34(!/(F!+$'$!,+$5$.*$I!5 ciclos, 

desligamento do inversor, sem transferência para o 
bypass e acionamento;

 !Q,$+&34(!/(F!6&*$+0&5I 5 ciclos, desligamento do 
inversor e acionamento de alarme

 !Q,$+&34(!/(F!6U,&55I!Desarme na proteção de 
entrada ou interrupção na operação

 
Proteções
 !Disjuntor de entrada de rede: Interrupção de 

energia para o nobreak.

Baterias
 !Tipo de Baterias: VRLA, seladas livre de manutenção
 !Tensão DC: 96VCC
 !Baterias (standart)*: 12V/9Ah
 !Número de baterias: 8 unidades
 !P9*(.(F0&!/(F!/&+1&VVVI!

 2kVA  30 min. / 18 min.
 3kVA  20 min. / 11 min.
 !H$F,(!'$!+$/&+1&VVI 90% da capacidade das 

baterias depois de 10 horas de carga contínua.

Opcional
 !Transformador isolador: Tensão de entrada 

(F+N+T) ou (F+F+T).
 !;"SI!Módulo para expansão de autonomia
 !SNMP e contato seco

Características físicas:

* Outras baterias e autonomias podem ser definidas de acordo com a necessidade do cliente. ** Após descarga total das baterias na condição “standard”. ***Com baterias plenamente carregadas e fator de utilização de 50% e 80%. Os produtos 
descritos acima podem sofrer alterações a fim de atenderem os diversos requisitos técnicos solicitados como: Tipo de baterias, fator de potência de saída, rendimento e outros. Temperaturas acima de 25º C e a qualidade das baterias podem 
alterar a autonomia. As informações contidas neste catálogo poderão sofrer alterações sem aviso prévio. A quantidade de estações informadas poderão ser alteradas em função das características de cada uma. Imagens meramente ilustrativas. 
AT=Autotransformador - TI=Transformador Isolador. ?"W!CXYXZ

Especificações Técnicas

Baterias

Proteções

Interface

Aplicações
Elementos Externos

Potência kVA 2 3
Dimensão (AxLxP) 510x195x465 510x195x465
Peso (kg)² 43(AT) / 51 (TI) - 31 48(AT) / 53(TI) - 36

OQ[;PBH">!H"KRQOQ[<P!OH?P
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>$,+$5$.*&.*$!&9*(+02&'(I

Série LM 900 Nobreak de 2 a 3 kVA

 !"J90,&F$.*(5!'$!0.)(+FL*0/&

 Servidores. estações de trabalho, racks para 
modem, roteadores, switch’s, monitores de 
vídeo, impressoras, etc.

 !"J90,&F$.*(5!'$!&9*(F&34(!/(F$+/0&#

 Em pontos de venda
 !"J90,&F$.*(5!#&6(+&*(+0&05

 Área da saúde, pesquisas em geral
 !"J90,&F$.*(5!'$!F(.0*(+&34(

 Áreas de segurança
 !"J90,&F$.*(5!'$!*$#$/(F9.0/&3\$5
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