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Nobreak

COMPACT SENOIDAL MAX 1400

Características Gerais

R

A linha de Nobreaks 

S e n o i d a l  p o s s u i  

t e c n o l o g i a  D S P  

(Processador Digital de 

Sinais) oferece alto 

desempenho e forma de 

onda senoidal pura.
S ã o  p r o d u t o s  q u e  

a c o m p a n h a m  o  

desenvolvimento e a 

evolução das tecnologias de última geração, traduzindo a 

qualidade NHS em todos os seus produtos.

Possui estabilização interna True RMS, com regulação 

online que mantém a tensão de saída regulada,  forma de 

onda senoidal na saída em modo bateria; sinalização visual 

e sonora completa de todas as condições da rede elétrica, 

do Nobreak, da bateria e da carga; carregador inteligente 

que garante maior vida útil à bateria; dispositivos e 

proteções essenciais para seu equipamento; gabinete 

metálico com pintura epóxi de qualidade assegurada.

O modelo NHS Compact Plus Senoidal Max 1400 é bivolt 

automático na entrada e possui oito tomadas disponíveis 

na saída.

Aplicações

Proteções
Sobrecorrente entrada, sub e sobre tensão entrada, 
sobrecorrente saída sub e sobre tensão saída.

Contra curto-circuito na saída, descarga total da 
bateria, desligamento por carga mínima.

Sub e sobre frequência, surtos e picos de tensão, 
sobretemperatura do inversor, sobretemperatura do
 transformador, sobretemperatura da bateria, 
energia de surto.

INFORMÁTICA TELEFONIAVÍDEOÁUDIO

�Nobreak microprocessado com DSP (processador digital de 

sinais);

�Forma de onda senoidal pura;

�Auto teste para verificação das condições iniciais do 

equipamento;

�Tecnologia SMD que garante alta confiabilidade e qualidade 

ao nobreak;

�Comutação livre de transitórios pois rede e inversor são 

perfeitamente sincronizado;

�DC Start (a bateria deve estar carregada) - pode ser ligado 

mesmo na ausência de rede elétrica com bateria carregada;

�Recarga de bateria automática quando rede elétrica normal;

�Gerenciamento de bateria que avisa quando a bateria deve 

ser substituída;

�Chave liga/desliga embutida no painel frontal que evita 

desligamento acidental;

�Corrente do carregador controlada digitalmente;

�Sinalização visual através de leds no painel frontal que indica 

todas as condições do nobreak, da rede elétrica e da bateria;

�Função True RMS com melhor qualidade na regulação de 

saída;

�Permite ser utilizado com grupo gerador devido à sua ampla 

faixa de frequência na entrada;

�Estabilidade na frequência de saída devido ao uso de cristal 

de alta precisão;

�Gabinete metálico com pintura epóxi;

�Painel frontal com plástico antichama;

�Estabilizador interno;

�Baterias seladas tipo VRL internas de primeira linha e à prova 

de vazamento.

�Senóide controlada digitalmente;

�Freqüência do inversor igual a freqüência da rede elétrica;

�Controle do ventilador interno de acordo com o consumo de 

carga e da temperatura do nobreak;

�Distorção harmônica mínima com carga linear devido à 

operação do DSP;

�Proteção contra surtos de tensão através de filtro de linha e 

varistor óxido metálico que atenua efeitos de descargas 

atmosféricas;

�Proteção contra curto-circuito, sobrecarga e 

sobretemperatura;

�Desligamento e proteção contra descarga total da bateria;

� Alarme visual e auditivo de potência excessiva;

�Indicação visual e auditivo de bateria baixa e falha de rede;

�Indicação de potência true RMS;

�Monitoração da rede true RMS;

�Opcional com engate rápido para expansão de baterias .



COMPACT PLUS MAX 1400

AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL TÊM CARÁTER PURAMENTE INFORMATIVO, ESTÃO SUJEITAS A ALTERAÇÕES SEM AVISO 
PRÉVIO E NÃO DEVEM SER INTERPRETADAS COMO UM COMPROMISSO POR PARTE DA NHS SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA.

Nobreak

Apresentação do Produto

R

Especificações Técnicas

Compact Senoidal Max 1400 Compact Senoidal Max 1400 c/ Engate

COMPACT SENOIDAL MAX 1400

1. Botão liga/desliga
2. Led Vermelho (Proteção)
3. Led Amarelo (Atenção)
4. Led Azul (Normal)
5. 
6. Etiqueta de identificação do produto

Indicação do modelo

7. Interface de comunicação 
8. Proteção para fax/fone (opcional)
9. Fusível de entrada
10. Cabo de alimentação AC
11. Tomadas de saída AC padrão NBR 
14136
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EXPANSÃO
DE BATERIA

1. Botão liga/desliga
2. Led Vermelho (Proteção)
3. Led Amarelo (Atenção)
4. Led Azul (Normal)
5. 
6. Etiqueta de identificação do 
produto14136
12. Saída para expansão de bateria

Indicação do modelo

7. Interface de comunicação 
8. Proteção para fax/fone (opcional)
9. Fusível de entrada
10. Cabo de alimentação AC
11. Tomadas de saída AC 
padrão NBR 14136
12. Saída para expansão de bateria

12

Tensão de entrada nominal

DESCRIÇÃO

ENTRADA

Tipo de seleção

Faixa de Frequência

Sincronismo com a rede

Tensão saída nominal

SAÍDA

Regulação modo rede

Frequência

Formas de onda

Estágios de regulação

Número de tomadas

Faixa de tensão de saída
em inversor

Potência nominal (VA/W)

POTÊNCIA

Potência de pico

Fator de potência

Quantidade

BATERIA

Tipo da bateria

Tensão de operação

Tempo de recarga

Carga típica

AUTONOMIA

Meia carga

Plena carga

Tensão de saída selecionável

Potência minima

USB(Padrão), RS232  (Opcional)

INTERFACE

Bivolt automático*

45Hz-65Hz

120V**

1400VA/840W

924W

2x9Ah

Chumbo ácida selada VRLA livre de manutenção e à prova de vazamento

3h a 6h programável após 90% descarregada

6min

10min

3min

Senoidal

50Hz/60Hz

8 Tomadas padrão NBR 14136

Sistema PLL

120V +-3% (220V+3%)

4

<=5% em modo rede

0,6

30W

24V

Automática

Internamente

Faixa de tensão 96V - 144V (para 120V) 176V - 264V (para 220V)

SEM ENGATE COM ENGATE

6 Tomadas padrão NBR 14136

Dimensões

MECÂNICA

Peso

Temperatura de operação

AMBIENTE

Umidade relativa

Tipo do microcontrolador

OUTROS

373x117x185 (mm)

13,8kg

0ºC a 40ºC

0 a 95% sem condensação

DSP de alta velocidade

(*) Bivolt = 120V ou 220V (**) Saída 220V opcional. Em caso de dúvidas, consulte uma de nossas 
Assistências Técnicas Autorizadas (www.nhs.com.br) R
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