
O no-break da linha SafeServer Power fornece energia 

sem interrupção (tempo de transferência ZERO) em onda 

senoidal pura para redes de computadores. Agregando 

maior autonomia e total conectividade com 

gerenciamento completo, ele protege servidores e 

estações de trabalho e evita paradas de produção no 

usuário, com baixíssimo índice de falhas. Com tudo isso, 

o SafeServer Power ainda oferece excelente relação 

custo/benefício.

O SafeServer Power é especialmente indicado para redes que necessitam 

de autonomia para fechamento de arquivos e continuidade de 

fornecimento com qualidade durante distúrbios no sistema elétrico e 

nas falhas prolongadas de energia, principalmente em projetos onde o 

baixo custo é fator crítico.

 On-line

 Saída senoidal pura

 Saída estabilizada

 Bivolt

 Tempo de
transferência zero

 Autoteste automático do 
no-break e das baterias

 Protegido contra 
curto-circuito

 Software incluso 
PowerSups Connection:

Shutdown de plataformas 
Windows, Netware, Linux 
e Solaris

Salvamento automático
de arquivos

Gerenciamento remoto
via Web (HTTP),
telefones celulares (WAP)
e Telnet

Notificação por e-mail

Relatórios detalhados

 Excelente relação 
custo/benefício

 Opção de montagem
em Rack
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www.engetron.com.br

800

1000

1200

2200

3200

135 x 195 x 420

135 x 195 x 420

135 x 195 x 420

176 x 265 x 460

176 x 265 x 561

16

16

16

31

40

Modelos Potência
VA

Dimensões
L x A x P mm

Peso
kg

SPW800

SPW1000

SPW1200

SPW2200

SPW3200

On-line: fornece energia sem interrupção 

(Tempo de transferência zero).

Saída Senoidal: forma de 

onda de saída senoidal 

pura, tanto com rede 

presente quanto durante a 

falta de energia.

Saída estabilizada: a tensão de saída é 

estabilizada para ampla faixa de variação 

da tensão de entrada. O SafeServer Power 

tanto eleva quanto reduz a tensão para 

manter a tensão de saída dentro da faixa de 

operação.

Alimenta computadores e periféricos: 

permite trabalhar alimentando equipamentos 

de informática, pois admite carga não linear 

com fator de crista de até 3:1.

No Breaks:

ENERGIA DE ALTA
QUALIDADE 

. Selecionando o modelo

PROTEÇÃO TOTAL: EQUIPAMENTO
E DADOS SEGUROS

Proteção contra sobretensões provocadas por 
raios: o SafeServer Power protege a alimentação 
do computador contra sobretensões 
provocadas por raios, atenuando as 
sobretensões e desacoplando para o 
aterramento.

Proteção para equipamentos eletrônicos 
sensíveis: o SafeServer Power é apropriado 
para alimentar computadores, impressoras, 
periféricos, além de televisores e equipa-
mentos de imagem e som.

Protegido contra sobrecarga: o SafeServer 
Power mede a potência de saída, protege e 
informa a situação da sobrecarga, de forma 
visual e sonora.

 Protegido contra curto-circuito: o 
SafeServer Power é protegido contra curto-
circuito na saída por limite eletrônico de 
corrente. Na ocorrência do curto-circuito não 
queima nada, nem mesmo fusível.

Conexão por bornes (opcional): o SafeServer 
Power é fornecido com plugue e tomadas e 
para os modelos SPW2200 e SPW3200 pode 
ser fornecido opcionalmente com bornes e 
prensa cabos.

Rack Mounted: A opção de montagem em 
rack 19 polegadas e 2U`s, permite, ao ser 
instalados, integrar ao sistema, garantindo 
continuidade com os mesmos benefícios e 
características do modelo normal, alem da troca 
fácil de baterias, mesmo com o no-break ligado, 
através da gaveta frontal.

MAIS AUTONOMIA:
EXCLUSIVO SISTEMA DE ALTA
PERFORMANCE DAS BATERIAS

Partida por baterias: o SafeServer Power pode ser 
ligado durante a falta de energia através da 
bateria.

Autoteste automático do no-break e das 
baterias: o autoteste é realizado semanalmente, 
de forma automática, no dia da semana e hora 
programados. O autoteste automático pode ser 
inibido ou solicitado manualmente a qualquer 
tempo. O autoteste informa preventivamente 
que a bateria está próxima do fim da vida útil.

Armazenamento manual ou automático: o 
SafeServer Power possui o exclusivo sistema 
“armazenar”, que, para transporte ou 
armazenamento prolongado, desliga as baterias, 
evitando acionamento acidental durante o 
transporte ou a descarga total e a perda da 
bateria. O armazenamento ocorre auto- 
maticamente quando o SafeServer Power fica 
sem alimentação por tempo prolongado. Para 
desarmazenar, basta alimentá-lo pela rede. Todos 
os no-breaks da Engetron saem da fábrica com 
baterias carregadas e armazenados manualmente 
através do comando “Armazenar”.

Carrega bateria mesmo com o SafeServer 
Power desligado: mantém a bateria carregada 
mesmo se o usuário preferir manter o SafeServer 
Power desligado a noite e nos fins de semana.

Tempo de recarga da bateria: a recarga da 
bateria é de 3 horas para recuperar 90% da 
capacidade nominal.

Bateria Selada: fornecido com bateria 
estacionária selada, que não emite gases 
nocivos.

AUTONOMIA DO SAFESERVER POWER EM FUNÇÃO 

DO NÚMERO DE SERVIDORES*

Modelos 1 Servidor 2 Servidores 3 Servidores 4 Servidores

SPW800
SPW1000
SPW1200
SPW2200
SPW3200

20
25
30
58

1:15

10
12
14
28
45

7
8
9
18
29

-
5
5
13
21

Autonomia considerando consumo típico de um servidor: 250VA/175W

SEGURANÇA E TRANQUILIDADE:
COMPLETA INTERAÇÃO COM O USUÁRIO

Display que informa o estado de carga da bateria e monitora o tempo 
de autonomia.

Sinalização visual de alimentação e saída normais.
Fácil instalação: o SafeServer Power pode ser instalado pelo próprio usuário de forma 

rápida e simples através do manual que o acompanha.
Liga/desliga local:  para evitar ligamento ou desligamento acidental, quando o botão 

frontal é acionado ocorre um bip contínuo e a ação só é efetivada ao final da ocorrência 
do bip. Dessa forma, um toque acidental não liga ou desliga o SafeServer Power.

INTELIGÊNCIA: SOFTWARE POWERSUPS CONNECTION

O SafeServer Power permite conexão com o software de gerenciamento1 
PowerSups Connection através da porta serial RS232 ou USB. Com o 
PowerSups Connection é possível gerenciar remotamente o SafeServer 
Power através da Web, telefones celulares WAP e Telnet; executar 
shutdown nas plataformas Windows, Netware, Linux e Solaris; salvar 
arquivos automaticamente; notificar alarmes por e-mail  e muitos outros 
recursos. Maiores detalhes no catálogo específico do PowerSups 
Connection.

1. Necessário pelo menos um computador com Windows para comunicação com o no-break.
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SPW

800 (800VA)
1000 (1000VA)
1200 (1200VA)
2200 (2200VA)
3200 (3200VA)

acrescentar RM para modelos em Rack
(para modelos até 1200VA)

BI (entrada/saida
     120/220 selecionavel)
BI+ (entrada 110/220 saida 120)

Parceiro Engetron

Serial RS 232

6 tomadas

Seleção de entrada

USB


