
SISTEMES D’ALIMENTACIÓ 
ININTERROMPUDA (SAI) 

ESTABILITZADORS-REDUCTORS DE 
FLUX LLUMINÓS 

FONTS D’ALIMENTACIÓ 

ONDULADORS ESTÀTICS 

INVERSORS FOTOVOLTAICS 

ESTABILITZADORS DE TENSIÓ 

SERVEI I SUPORT TÈCNIC

Diverses són les causes -tempestes, llamps, demanda excessiva, desastres naturals, accidents, ... - que provoquen les nombroses 
pertorbacions elèctriques -talls, microtalls, sobretensions, pics de tensió, ... - que pateixen tots els usuaris elèctrics i, per tant, tots 
els usuaris informàtics que depenen d’un correcte i estable subministrament elèctric per poder treballar de manera segura i eficient. 
Els problemes elèctrics són els responsables del major nombre d’errors en els sistemes informàtics, molt per sobre, fins i tot, dels 
provocats pels virus informàtics. Davant aquesta situació, la millor solució és protegir-se mitjançant un Sistema d’Alimentació Ininte-
rrompuda.

Els Sistemes d’Alimentació Ininterrompuda (SAI) de la sèrie SPS HOME de Salicru, de tecnologia Off-line, estan disponibles en les 
potències de 400 i 600 VA i són la protecció òptima per als entorns informàtics monoestació, tant domèstics com professionals. 

Disposen de 6 bases d’endoll amb capacitat per a la unitat central i tots els perifèrics associats. Amb la finalitat d’aconseguir una 
protecció total, també disposen de protecció per a la connexió telefònica / ADSL, evitant la introducció de sobretensions i/o soroll 
elèctric a través d’aquesta via. I per completar la protecció, disposen d’un software de monitorització i tancament de fitxers, per evitar 
apagades imprevistes davant situacions de talls de llarga durada.

SPS HOME: Protecció completa per equips d’oficina i domèstics

Dissenyats en format de base múltiple, els SAI de la sèrie SPS HOME disposen de 6 bases tipus schuko, degudament orientades 
per permetre la connexió de trafos i amb protecció infantil mitjançant obturadors, amb capacitat per protegir, en sistemes infor-
màtics, tant el PC com tots els seus perifèrics associats -monitor, impressora, disc dur extern, router, ... 

Aplicacions: Protecció versàtil per a entorns monoestació

SAI Off-line 400 VA i 600 VASPS HOME

Prestacions
· Tecnologia Off-line.
· Disseny base múltiple amb 6 preses tipus schuko.
· 4 preses amb protecció SAI; totes les preses amb protecció 
contra sobretensions.

· Polsador multifunció On / Off.
· Autodetecció de freqüència 50 o 60 Hz.
· LED indicadors de xarxa present, mode bateria i fallada de 
bateria.

· Port USB per a software de monitorització i tancament de 
fitxers.

· Protecció línia telefònica / ADSL mitjançant port RJ-45.
· Bateries reemplaçables per l’usuari.
· Capacitat d’arrencada en fred, funció Cold Start.
· Activació de l’autotest en cada arrencada.
· Ancoratges per a fixació mural.
· Reinici automàtic després de cada tall i final d’autonomia.
· Garantia econòmica per equips connectats de fins a 70.000 €. (1)

SPS HOME

(1) Només països de la Unió Europea.



SPS HOME
SAI Off-line 400 VA i 600 VA
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CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
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Solució completa

Garantia Salicru

Software WinPower

· Software de monitorització i gestió del SAI per al
  tancament de fitxers / aplicacions.
· Suporta família Windows, Linux, Unix i Mac.

· SAI sèrie SPS HOME.
· Cable comunicació SAI / PC USB.
· Quick start guide.
· Certificat de garantia.
· Garantia econòmica.

· Registre on-line a www.salicru.com.
· 2 anys de garantia.
· Reposició del producte a l’oficina / domicili de 
l’usuari.(1)

· Bateries cobertes per la garantia.(1)

(1) Mode bateria

GAMMA

4 x preses SAI.
2 x preses protecció contra sobretensions.
Polsador multifunció On / Off.
LED indicadors.
Entrada AC.
Port USB.
Protecció RJ-45 telèfon / ADSL.
Disjuntor protecció.
Ancoratge per a fixació mural.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Descripció

www.linkedin.com/company/salicru

@salicru_SA

(*) Només Espanya (**) Resta del món   

AVDA. DE LA SERRA 100 · 08460 PALAUTORDERA · FAX +34 93 848 11 51 · salicru@salicru.com
902 48 24 00*   +34 93 848 24 00**   WWW.SALICRU.COM
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MODEL SPS HOME
TECNOLOGIA Off-line

ENTRADA Tensió nominal 230 V
Marges de tensió Fins a 170 V - 265 V
Freqüència nominal 50 o 60 Hz
Marges de freqüència ± 10%
Auto-detecció de freqüència Si

SORTIDA Tensió 230 V
Precisió de tensió  (1) ±10%

Freqüència  (1) 50 o 60 Hz

Precisió de freqüència (1) ± 1%
Forma d’ona (1) Pseudo-sinusoïdal

Tipus de preses Schuko

Nombre de preses amb autonomia + protecció 4
Nbre. de preses amb protecció 2

Temps de transferència 2 / 6 ms.

PROTECCIÓ Entrada Disjuntor, rearmable per l’usuari
Sobrecàrrega Mode AC i mode bateria

Curtcircuit Interrupció immediata
Protecció contra pics 480 Juls, 2 ms

Línia de dades Tel / Fax, mòdem, Internet ADSL + xarxa Ethernet 10 / 100 Mb

BATERIA Tipus Bateries hermètiques plom-calci sense manteniment,
segellades, vida útil 3 - 5 anys

Temps de recàrrega 8 hores
Autonomia Fins a 20 minuts
Substitució Pel mateix usuari

Protecció Contra descàrrega profunda
Contra curtcircuit mitjançant fusible

FUNCIONS Arrencada en fred (ColdStart) Sí
Autotest En cada arrencada

Rearrencada automàtica Sí

INDICADORS Xarxa present LED verd
Mode bateria LED groc
Fallada bateria LED vermell

ALARMES Sortida en mode bateria Alarma acústica cada 5 segons
Fallada bateria Alarma acústica cada segon
Fallada inversor Alarma permanent

COMUNICACIÓ Port USB
Software De monitoratge i gestió per a les families Windows, Linux, Unix i Mac

GENERALS Altitud màxima 3.500 m.s.n.m. 
Humitat relativa Fins a 95%, sense condensar
Temperatura 0º C ÷ +40º C
Soroll acústic a 1 metre <40 dB

NORMATIVA Seguretat EN-62040-1-1; EN-60950-1
Compatibilitat electromagnètica (CEM) EN-62040-2
Gestió de la Qualitat i Ambiental ISO 9001 i ISO 14001 TÜV

MODEL POTÈNCIA SAI
(VA / W)

POTÈNCIA TOTAL
(VA / W)

DIMENSIONS
(F x AM x AL mm.)

PES
(Kg) 

SPS.400.HOME 400 / 200 1.150 / 1.150 295 x 120 x 85 3,2
SPS.600.HOME 600 / 300 1.150 / 1.150 295 x 120 x 85 3,5

GARANTIA2ANYS

PER REPOSICIÓ DEL PRODUCTE

VÀLID A ESPANYA I PORTUGAL

(1) Consultar països amb aquest servei


