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Nobreak

Características Gerais

•Nobreak controlado por  DSC;
• Configuração Trifásica 4 fios ( Y -Y );
•Tecnologia On Line dupla conversão;
•Correção de fator de potência ativo e unitário 
independente da carga de saída;
•Forma de onda senoidal pura e com controle digital;
•Auto teste para verificação das condições iniciais do 
equipamento;
•DC Start - pode ser ligado mesmo na ausência da rede 
elétrica com bateria carregada;
•Bypass automático e manual para operação de 
manutenção;
•Estabilidade na frequência de saída devido ao uso de 
cristal com alta precisão;
•Frequência de saída do nobreak adaptável de acordo com 
a frequência da rede elétrica ou configurável de acordo 
com a necessidade;
•Botão (on/off) temporizado para evitar desligamento 
acidental;
•Ventilador interno controlado de acordo com o consumo 
de carga e da temperatura do nobreak;
•Conexões de entrada e saída através de borneiras;
•Balanceamento de carga: consumo distribuido entre as 3 
fases de entrada;
•Permite o uso de expansão de baterias;
•Proteção contra descarga completa das baterias;
•Recarga automática da bateria mesmo com o nobreak 
desligado garantindo maior tempo de vida útil;
•Gerenciamento de bateria que avisa quando a bateria 
precisa ser substituída;
•Corrente de carga da bateria com controle digital nos 
estágios de carga, equalização e flutuação.
•Sinalização auditiva com aviso de desligamento por 
proteções e sobrecarga;
•Bypass automático em caso de sobrecarga, 
sobretemperatura ou proteção interna;
• Detecção de inversão de fase na entrada;
•Permite registrar e armazenar eventos e logs em Cartão 
de Memória Micro SD de 2GBytes disponível no 
equipamento;
•Software próprio de configuração e monitoração que 
permite a configuração dos parâmetros e medidas da 
tensão de entrada e saída, tensão das baterias, potência 
consumida e estado geral do nobreak;
•Software e driver USB disponível no s ite 
www.nhs.com.br/software

Diferenciais

NHS - Sistemas Eletrônicos Ltda.
Av Juscelino Kubitscheck de Oliveira, 5270 - CIC - CEP: 81.260-000
Fone: (41) 2141-9200 - Fax: (41) 2141-9201 e-mail: falecom@nhs.com.br

A Linha Trifásicos NHS 

apresenta o modelo 

Expert Trifásico mais 

compacto da categoria, 

com painel e diplay 

t o u c h s c r e e n  c o m  

sinóptico;  software 

próprio de configuração 

e  monitoramento; 

interface SNMP de série; 

permite frequência de 

entrada diferente da 

saída (configurável pelo 

painel touchscreen) 

pode ser utilizada a USB simultaneamente 

com qualquer outra interface de 

comunicação.

•Display Touchscreen 3,5"

•Parametrizável através do Touchscreen

• Software próprio de configuração e monitoração 

• Capacidade para guardar histórico de eventos

Expert Trifásico 

Sinalizações

Comunicação

Aplicações

• Sinalização visual com Display Touchscreen 3,5" com acesso ao menu de 
configurações e todas as informações das condições do equipamento, da 
bateria, do inversor, do bypass, do consumo de carga, da temperatura 
interna e da rede elétrica;
•Sinalização auditiva com aviso de desligamento por proteções e 
sobrecarga;

• Interface de Comunicação padrão RS232, RS485 e USB;
• Interface Ethernet (SNMP) que permite medidas e controle remoto.



Apresentação do Produto

RAS 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.
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Nobreak

Descrição Expert Trifásico 10kVA 220V Expert Trifásico 15kVA 220V

ENTRADA

Tensão nominal ( fase/
linha)

127V / 220V (3F -N -T)

Faixa de tensão (fase/
linha)

95V - 145V / 155V-245V

Faixa de frequência 45Hz - 65Hz

Distorção harmônica <=5% (THDi)

Conexão Borneira

SAÍDA

Tensão nominal 127V / 220V (3F-N-T)

Frequência* Segue frequência de entrada da rede elétrica

Forma de onda Senoidal

Tempo de transferência Zero

Regulação dinâmica <=3%

Regulação estática <=1%

Distorção harmônica Carga linear <=2% (THD)

Rendimento plena carga 
na rede 89% 91%

Rendimento plena carga 
no inversor 89% 86%

Conexão Borneira

POTÊNCIA

Potência nominal 10000VA/8000W 15000VA/12000W

Fator de potência 0,8

Fator de crista 3:1

Potência excessiva 35% por fase ou 105% total

Dissipação térmica 3002,68BTU/hora 3685,11BTU/hora

BATERIAS

Quantidade 24 baterias internas/ Vide opções disponíveis de módulos de expansão de baterias

Tipo 9Ah selada tipo VRLA (HRL) longa Vida Sem bateria interna

Tensão de operação 288V

Tempo de recarga 8 horas após descarregadas -

Corrente do carregador 1,3A

INTERFACE

Conexões USB, RS232, RS485, Ethernet (SNMP)

Micro cartão SD 2Gb

Especificações Técnicas
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01 - Sinópticos com Leds
02 - Display Touch Screen
03 - Botão frontal On/Off
04 - Etiqueta de identifcação do produto
05 - Ventiladores
06 - Concentrador de eventos com interface de comunicação
 ( RS232 - RS485 - USB - cartão de memória micro SD)
07 - Disjuntor AC (entrada)
08 - Borneira ( entrada e saída AC)
09 - Chave Bypass manual
10 - Interface Ethernet SNMP
11 - Conector de expansão de bateria
12 - Disjuntor DC (bateria)
13 - Rodizios + Sapatas
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