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Os no-breaks da linha Compacta fornecem energia sem interrupção (tempo de transferência 

zero) em onda senoidal pura para redes de computadores. 

Protegem servidores, estações de trabalho e periféricos, evitando paradas de produção e 

perdas de dados na ocorrência de distúrbios da rede elétrica. 

O baixíssimo índice de falhas é comprovado por milhares de clientes muito exigentes. A linha 

Compacta possui autonomia expansível, sendo especialmente indicada para redes que 

necessitam de continuidade de funcionamento, com qualidade, durante distúrbios no sistema 

elétrico e nas faltas prolongadas de energia. Possui software PowerSups Plus e hardware 

WBRC  de gerenciamento (opcionais). Faça o download da versão demo do PowerSups Plus. 

Os no-breaks da linha Compacta fornecem energia sem interrupção com forma de onda 

senoidal pura para as aplicações mais exigentes. Protegem servidores, estações de trabalho 

e periféricos, evitando paradas de produção e perdas de dados na ocorrência de distúrbios da 

rede elétrica. O baixíssimo índice de falhas é comprovado por milhares de clientes altamente 

exigentes, como a área médica, que não pode oferecer risco de vida aos seus usuários em 

decorrência de falhas elétricas. A linha Compacta tem o grande diferencial de oferecer 

autonomia expansível em larga escala, sendo especialmente indicada para redes que 



necessitam de continuidade de funcionamento, com altíssima qualidade, durante distúrbios 

no sistema elétrico e nas faltas prolongadas de energia. 

 

 
CARACTERÍSTICAS GERAIS 

Potencia 5000 VA / 3500 W 

Condições ambientais Trabalha em temperatura ambiente de 0ºC a 40ºC e umidade relativa de 0% a 95% sem 

condensação. 

Plugues e tomadas Alimentação de entrada: plugue quadripolar, padrão industrial 

Tomadas de saída: 6 tomadas padrão NBR14136 – 10A e 1 tomada quadripolar, padrão 

industrial 

Acompanham o equipamento um plugue e uma tomada quadripolar para maior comodidade 

na instalação. 

O limite de corrente da tomada padrão NBR14136 é 10A. Cada tomada pode fornecer 

1200VA em 120V e 2200VA em 220V, não ultrapassando a potência máxima do no-break de 

5000VA. 

Pode ser fornecido opcionalmente com bornes (modelo SEN5000CB) 

Dissipação de calor 1195 BTU/hora 

Dimensões (L x A x P) 270 x 470 x 690 mm 

Peso 89,6 Kg 

CARACTERÍSTICAS DE ENTRADA 

Tensão de alimentação 220V 

Variação na tensão de 

entrada 

± 15% 

Freqüência 60 Hz ± 5% (opcionalmente 50Hz) 

Corrente de entrada 220V: 22,7A 

Proteção contra 

sobretensão 

Proteção provocadas por surtos de até 6500A e 300J, atenuando as sobretensões e 

desacoplando para o aterramento. Surtos superiores a estes valores não são cobertos pela 

garantia. 

CARACTERÍSTICAS DE SAÍDA 

Tensão de saída 115V/230V com tap central. 

Regulação estática da 

tensão de saída 

± 5% 

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. 

Distorção harmônica 5% máxima, para carga linear 

Freqüência de saída A frequência de saída é 60Hz, podendo ser fornecido opcionalmente para 50Hz. 

Proteção contra curto-

circuito 

Proteção contra curto circuito na saída por disjuntor termomagnético e limite de corrente 

eletrônico. Na ocorrência do curto circuito não há queima de componentes, inclusive fusível. 

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



 

 

carga 

BATERIAS 

Tipos Seladas reguladas por válvula ou baterias livres de manutenção quando utilizadas em local 

ventilado. 

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. 

Testes automáticos Testa automaticamente o no-break e as baterias em dia da semana e hora programáveis. O 

autoteste informa preventivamente que a bateria está próxima do fim de vida. 

Partida por baterias Pode ser ligado durante a falta de energia através das baterias. 

Proteção contra 

descarga total das 

baterias 

Proteção das baterias contra descarga total com sinalização preventiva antes do 

desligamento do no-break. 

Corrente de recarga 2,8 A 


