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UPS

LINE INTERACTIVE
600,800,1200 eUOO VA
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> Forma de onda senoidal por aproximação
> Estabilizador interno com 4 estágios de regulação
> Filtro de linha interno
> Modelos bivolt automático. monovoLt 115V e monovolt 220V
> Autodiagnóstico de bateria
> Battery Saver: preserva a vida útil da bateria
> Botão liga/desliga temporizado com função Mute
> Porta fusível externo com unidade reserva

IDEAL PARA:
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STATION II
Proteção e autonomia

/

para os equipamentos de

informática, áudio e vídeo

O nobreak Statíon II alia segurança e

praticidade em um produto com design

exclusivo. Fabricado em plástico ABS,

possui a função DC Start, que possibilita

ligar o nobreak mesmo na ausência

de rede elétrica. Além disso, possuí

recarregador inteligente e função battery

saver, que ajudam preservar a vida útil da

bateria, evitando gastos desnecessários

com a troca prematura da bateria.

Níveis de pròteção
para seus equipamentos

Queda de rede (Blackout)

Mantém o fornecimento de energia nas saídas durante a
ausência total da rede elétrica.

Ruído de rede elétrica

Possui filtro de linha interno que atenua ruídos provenientes
da rede elétrica, fornecendo energia limpa para os
equipamentos.

Sobretensão de rede elétrica

Durante a ocorrência deste evento, o nobreak utiliza energia
das baterias, mantendo a saída em um valor adequado.

Subtensào de rede elétrica

Durante a ocorrência deste evento, o nobreak utiliza energia
das baterias, mantendo a saída em um valor adequado.

Surtos de tensão na rede

A rede elétrica pode apresentar picos de tensão provenientes,
principalmente por descargas elétricas. A proteção é de
modo comum e diferencial lentre fase-neutro ou fase-fase).

Correção de variação da rede elétrica por degrau

A correção da tensão de saída é realizada através do
estabilizador interno e é feita por taps de regulação.

Autonomia

600 VA

Tempos de Autonomia^ BalerTa interna

Computador on board« Monitor LED 15.6" 30 min

Computador on board« Monitor LED 2DT
,;+,Ímpressora-Jato.detinta + Modem 1  20 min ,

TV LEO 32" full HD * Receptor de TV 26 min

TV LED 32' full HD * Nintendo Vílí U 21 min

Roteador* Modem «Telefone 1li30

CFTV.-DVR «4 Câmeras« Monitor l£0 20' 60 min

CFTV;DVR ♦ 8 Câmeras * Monitor LEO 20' 26 min

Min^stem' !  23 min" :

Aquecedor a Gés 60 min

Controle de Açesso/Pontp ♦ Calraca - 1li30^

Ponto de Venda ÍPDV) 23 min

Central Telefônica - até.20 ramais ^ifOmín .

Central de interfonla - até 69 ramais 69 min

800 VA

Tempos ès Aulonopa'

Computador on board + Monitor LED 15.6"

Bateria interna

Computador pn bo'ãrdrt,MonitarilED2irí

TV lED 32' Full HD + Receptor de TV

TV.LED32:Fu1I patifln3õi]4l

Roteador + Modem «Telefone

CFTV:DVR ♦ 8 CâmerasSHonitariLEO 20

CFTV:OVR +16 Câmeras + Monitor LED 20

Hinisystem

Aquecedor a Gás

Controle de Acesso/Penfo!* Céíraca

Central Teleffinica.játé 2D ramais

Central de Interfonla • até 66 ramais

1200/1400 VA

lempos de Aulonomia' Bateria Interna

Computadoronbo3rd«MonitorLED1S.6" | SStnIn
h  .

62 min
S

TV LED 62' Full HD« Receptor de TV 32 min

Ifm^lFuilàMÍPliystationiw^^^ ■  Umín

TVLED62'FullHD«HDmeTheatBr' 13 min

Mo&vfeíèfon^^^^^^  2li21_

CFTV;DVR * 16 Câmeras« Monitor LED 20" 27 min

|CRy:DyR^32 CâmÊras'«:HdnitarliD 20*^ 16 mm

Minisystem' 16min

^^Svendas ÍPoISUBÍI^Igr-irrain
CentralTelefônica -até 160 ramais 29 min

^CTSl^ntè^tfdnia,-. atÉ|Tf fc'-53miíiV'-' ]
10 Controles de Acesso/Ponto« Catracas 11 min

^ o tempo de autonomia pode variar de acordo com as condições de uso da bateria, do número de ciclos de carga e descarga, da
temperatura ambiente, bem como da potência média dos equipamentos ligados ao nobreak, que pode variar de acordo com sua marca,
seu modelo e suas configurações. ̂ Potência de áudio até 500W. ̂ Potência de áudio até 1000W. * Potência de áudio até 1800VIT.
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características
GERAIS
> Nobreak interativo com regulação online;

> Microprocessado: Microprocessador RISC de alta
velocidade com memória Flash, integrando diversas
funções periféricas, aumentando a confiabilidade e o
desempenho do circuito eletrônico.

> Função TRUE RMS: Analisa corretamente os distúrbios da
rede elétrica permitindo a atuação precisa do equipamento.

> Autoteste: Ao ser ligado, o nobreak testa todos os circuitos
internos, inclusive as baterias.

> Autodiagnóstico de bateria: Informa quando a bateria
precisa ser substituída.

> Recarregador Strong Charger: Permite a recarga das
baterias mesmo com níveis muito baixos de carga.

> Recarga automática da bateria em 4 estágios com
compensação de temperatura mesmo com o nobreak
desligado, mantendo-a sempre em condições ideais de
operação, contribuindo para melhor preservação de sua
vida útil.

> Permite ser ligado na ausência de rede elétrica (DC StartI.

> Circuito desmagnetizador: Garante o valor de tensão
adequado na saída do nobreak para equipamentos de
informática e similares (cargas não lineares).

> Gabinete plástico anti-chama.

> Alarme audiovisual para queda de rede. subtensão,
fim do tempo de autonomia, final de vida útil da bateria,
sobretensão, potência excedida e sobretemperatura.

> Inversor sincronizado com a rede elétrica: evita variações
bruscas na tensão de saída durante as transições de rede
elétrica para bateria e vice-versa.

> Proteções contra sobreaquecimento no transformador,
potência excedida, descarga total da bateria, curto-circuito
no inversor, surtos de tensão e sub/sobretensão da rede
elétrica.

Modelo 1200/UOO VA

Tomadas de saída
PidritKeRUUã

Ventilador' -OPorta-lusível externo
com tnüd3(!e reserva

Cabo de força
lentrada de rede]
com plugue padrão N3RU13Í

Modelo 800 VA

Tomadas de saída
PeãcioN3RUI36

Ventilador Porta-fusível externo
com unidõde reserva

Cabo de força
(entrada de rede)
complugue padrão HBR UUi

Modelo 600 VA

Ventlledor

Tomadas de saída
Padrão HBRUni

Porta-fusível externa
iioidade reserva

Cabo de força
(entrada de rede)
com plugue padrão NBRUUi

GRÁTIS
EXTENSÃO ELETRICA

X
*1 ̂  Í127/273 V^sTomadasSej^^a-

raeiLitam-áteonexao - --o:.
de equjparggí^os ij

270W(r2C2 12/V-
s» !2'2(XI W l^e22D VAj

ICA#^
•. > 3i

il.J trfe'ros

4 tomadas
acompanha Modelo UOO VA

3 tomadas:
acompanha Modelo 1200 VA



STATION II
UPS Une interactive

Características Técnicas
.

^27390»h27396| mmM ff27397jH27392Kp7393^M2745lBg
iprá_cte)^ístícâs'de; Entrada |PÍOpB'i 600S115 Í800SJ15I tiopsíf^ MIiVooríB ;120pS;115

Tensão nominal [V-]
Bivolt

automático

115/127/220
115/127

Bivolt

automático

115/127/220 ]
115/127 220

Bivolt

automático

115/127/220
115/127

Bivolt

automático

115/127/220

115/127

Variação máxima [V-] ;

83a141

(rede115V-)
170 a 262

|rede220V-l :

88a 141

89 a 140

(rede 115V-)'
176 a 264

(rede 220V-)

89 a 140 175 a 265

89 á 140

(redellSV-)
175 a 260

(rede220V-}

89 a 140

89 a 140

(redellSV-l ■

175 a 260 ;

(rede220V>) i

8? a 140

Freqüência de rede"' [Hz] 60 ±4

Plugue do cabo de força Padrão NBR 14136

Potência máxima fVAl 600 800 1200 UOO

Fator de potência 0,5

Tensão nominal tv-] 115 220 115

Regulação ± 5% [para operação bateria)'^
-f 6%/- 10% [para operação rede)

Freqüência 6CHz ± 1% (para operação bateria)

Forma de onda

do inversor
Senoidal por aproximação (retangular PWM - controle de lai^ura e amplitude)

Número de tomadas

(Padrão NBRU136]
6 tomadas 6 tomadas

8 tomadas

Icom extensão elétrica)
9 tomadas

(com extensão elétrica)

Rendimento

(Modo Rede)
93% 95%

Acionamento

do inversor < 0.8 ms

Bateria interna 1 bateria 12VDc/7Ah 2 baterias 12Vo[;/5Ah

Peso líquido
Peso bruto

[kg]
5,3

5.6

5,2

5.5

5.6

5.9

5.5

5.8
9.8

10.4

8.0

8.6

9.8

10.4

8.0

8.6

Dimensões (Ax Lx PI [mmj 175x99x298 199x101x275 250x122x330

Comprimento do cabo
de força do nobreak (mml 1200 ±50 1400 ±50

<

S o
cr Z
o LU

Comprimento do cabo
de força do extensão [mm]

IEC61Q0O4-2 (E5D) 4kV CDeSkVAD

1300±50

lEC 61000 4-4 (BURST] 2kV/5kHz (entrada)

lEC 61000 4-5 (SURGE)
1.2/50ps&8/20ps

ÍU E0li2 scGfflU tâ câ&Kta. • It) U9a ca pn csSi tssí & sâ.

2kV/lkA (Modo Comum) e
1 kV^OOA (Modo Diferencial]

GARANTIA'

EIbndes

* CaraotU dl 1 ano • i nssts mdaireatotn no site:iiivw£ms.ninj)[/gaiaii!ja.

Jilalilif ' Av. Pirâmide. 661
TfEir • iiUltlffli 09970-330 - Diadema - SP

-  • -lüfflM' ■JtmÊMW S:(11)40757069
(11)25753500

As informaçecs cofilldas neste cstítosnpodnrío solreratieraçías sernavisoprévio. ima^snsmofímenlo ilustrativas. OuTüBRO/20t8. ETri027390-12CATAIJN230D8,
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