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Harmònics Fluctuacions de 
freqüència

Oscil·lacions de 
tensió

Talls i microtalls

Solucions a mida per garantir la seguretat energètica i protegir la 
informació sensible 

Principals pertorbacions elèctriques

La xarxa elèctrica s’hauria de comportar com una font de tensió 
ideal sense pertorbacions. Però, a la pràctica, aquestes condicions 
no sempre es compleixen, ja sigui per les caigudes de tensió i les 
pèrdues en el sistema de distribució com per la baixada de rendiment 
a causa de les condicions atmosfèriques.

En l’activitat habitual de les pimes, grans corporacions i 
administracions públiques, les pertorbacions elèctriques que poden 
tenir una incidència especial són les següents:

En la conjuntura actual, tant el món empresarial 
com l’institucional coincideixen en apostar per la 
seguretat i l’eficiència energètica en els sistemes 
de producció i informació.

En tots dos casos, la característica comuna és 
que emmagatzemen i processen un gran volum 
d’informació que ha de comptar amb la màxima 
seguretat per garantir-ne la confidencialitat 
absoluta i la disponibilitat permanent.

Sobretensions 
transitòries i 
permanents

Subtensions i 
buits de tensió

En l’actualitat, pràcticament totes les companyies i administracions 
públiques, de mitjana o gran dimensió, tenen algun tipus de CPD, 
mentre que les més grans poden arribar a tenir-ne uns quants. 
Entre els factors més importants que motiven la creació d’una 
unitat d’aquest tipus destaca la necessitat de garantir la continuïtat 
del servei a clients, empleats, proveïdors, ciutadans i empreses 
col·laboradores. 

En aquests àmbits, és molt important la protecció física mitjançant 
sistemes que garanteixin una alimentació estable i permanent dels 
equips informàtics o de comunicacions implicats, com també dels 
servidors de bases de dades que poden incloure informació crítica 
o sensible. 



Els Sistemes d’Alimentació Ininterrompuda (SAI) de Salicru disposen de la tecnologia i el saber fer necessaris per protegir les instal·lacions 
de pimes, grans corporacions i administracions públiques de tot tipus de pertorbacions elèctriques.

Un Sistema d’Alimentació Ininterrompuda (SAI) és un factor clau 
que cal tenir en compte quan es prenen decisions que afecten la 
seguretat energètica dels CPD. Incorporar-los a aquest tipus de 
centres suposa, aproximadament, entre un 3 i un 5 % del total de la 
inversió, un percentatge relativament petit però que pot representar 
un estalvi considerable en evitar la pèrdua de dades.

D’altra banda, la flexibilitat, l’escalabilitat i la redundància són 
paràmetres a l’alça en el mercat de les TIC. Disposar d’equips 
que s’adaptin a les necessitats específiques de creixement d’una 
empresa representa un important avantatge econòmic i operatiu. 
Per aquesta raó, Salicru compta amb una gamma específica de 
sistemes d’alimentació ininterrompuda (SAI) de tecnologia modular, 
l’última baula en la cadena evolutiva d’aquests equips per a 
aplicacions crítiques, ja que millora notablement la disponibilitat 
d’energia i incrementa de manera remarcable la seguretat dels 
sistemes d’alimentació clàssics.

Les solucions modulars de Salicru asseguren fiabilitat, qualitat i 
continuïtat i ofereixen més protecció als centres de dades de petita 
o mitjana potència, tant modulars com virtualitzats, com també 
a les infraestructures IT i les aplicacions per a processos crítics 
associades, amb la qual cosa s’eviten els enormes costs que generen 
els temps d’interrupció en el funcionament dels CPD.

Solucions

PRODUCTES FUNCIONALITAT

Sistemes d’alimentació 
ininterrompuda (SAI)

Emmagatzemen energia per obtenir una continuïtat de subministrament de  
corrent altern

· CPD
· Hosting
· Housing
· Xarxes IT
· Routers
· Commutadors
· Hubs
· Centres de servidors
· Xarxes de veu i dades

Les altes especificacions constructives, juntament amb la gran capacitat d’adaptació (opcionals, creixement, comunicació...), converteixen 
els SAI de Salicru en la millor opció de protecció i seguretat per a aplicacions que necessiten un alt nivell de seguretat davant de tot tipus 
de pertorbacions elèctriques, com:

Aplicacions

· Servidors IT
· CAD/CAM
· Gestió documental
· Comunicacions unificades (UC) 
· Streaming de vídeo
· Sistemes ERP
· Plataformes CRM 
· Business Intelligence (BI)
· Servidors virtualitzats



Les diferents sèries de Sistemes d’Alimentació Ininterrompuda (SAI) 
de Salicru ofereixen totes les prestacions necessàries per protegir 
les aplicacions que necessiten un alt nivell de seguretat.

Les funcionalitats més destacades responen als programes SLC 
Greenergy Solution i SMART Solutions que impulsa Salicru 
des de fa diversos anys en la investigació i el desenvolupament de 
productes innovadors que responguin a les noves necessitats de 
protecció dels seus clients.

A SLC Greenergy Solution s’enquadren els equips 
amb una alta eficiència energètica, construïts 
amb més del 80  % de materials reciclables, els 
quals incorporen opcions tan innovadores com 
l’“ecomode” o la funció de sortida prioritzable per 
a les càrregues més crítiques.

A SMART Solutions hi ha equips de 
compten amb un conjunt de serveis associats 
al producte, com software de gestió, 
solucions de connectivitat, monitoratge, 

encriptació de la comunicació en entorns SNMP, gestió de servidors 
virtuals, servei de telemanteniment i ús de processadors DSP.

Finalment, un altre programa destacat a Salicru és el Sistema de Gestió i 
Supervisió Remota, el qual ofereix la possibilitat de controlar remotament 
diferents equips d’energia, bateries, convertidors, onduladors, equips de 
corrent altern, etc. El sistema és interactiu, per la qual cosa és possible 
actuar sobre els equips fent diferents maniobres i tornant a configurar els 
paràmetres que s’han fixat prèviament. 

Principals funcionalitats

· Cisco Systems
· Fujitsu
· Hewlett Packard 
· Hitachi
· IBM 

Referències
· Informàtica El Corte Inglés
· Ingram Micro
· Intel 
· Panasonic 
· SAP

· Siemens
· Sony
· Stanley
· Thomson 
· Toshiba

“El 50 % de les pèrdues d’informació es 
deuen a interrupcions i pertorbacions en el 

subministrament de la xarxa elèctrica.”
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Equips

(1) Excepte per a ampliacions d’autonomia a partir de 4 kVA 
(2) Per a equips fins a 3 kVA  
(3) Per a equips a partir de 4 kVA

www.linkedin.com/company/salicru@salicru_SA

(*) Només per Espanya (**) Resta del món
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SAI On-line doble conversió de 700 VA a 20 KVA

SPS ADVANCE RT2

· SAI On-line doble conversió
· Factor de potència de sortida = 1 

(fins a 3 kVA = 0,9)
· Panell de control amb pantalla 

LCD i teclat
· Paral·lelable fins a tres unitats (1)

· Funcionament Eco-mode
· Format torre

SLC TWIN PRO2

· Tecnologia On-line doble conversió
· Factor de potència de sortida FP = 1 (1)

· Models SAI amb carregador extra per 
a ampliacions d’autonomia

· Ranura intel·ligent per a SNMP/
contactes lliures de potencial/
MODBUS

· Sortides programables per a 
càrregues crítiques/no crítiques (2)

· Paral·lelable fins a tres unitats (3)

· Regleta PDU per a distribució de les 
càrregues de sortida (3)

SLC TWIN RT2

SAI On-line doble conversió torre/rack de 700 VA a 
10.000 VA amb FP = 1

· Tecnologia On-line, doble 
conversió, control DSP

· Doble connexió d’entrada per 
augmentar la disponibilitat

· Factor de potència d’entrada 
> 0,99

· Taxa de distorsió del corrent 
d’entrada (THDi) < 3 %

· Alta eficiència energètica, entre 
95 i 96 %

· Funcionament seleccionable 
inversor/Smart Eco-mode

· Tecnologia On-line doble conversió 
amb arquitectura modular

· Possibilitat de funcionament en 
paral·lel/redundant fins a 1.500 kVA

· Mòduls connectables i substituïbles 
en calent, plug&play

· Configuracions flexibles 1/1, 1/3,  
3/1 i 3/3

· Control i utilització mitjançant 
pantalla LCD tàctil, LED i teclat

· Mode Smart-efficiency per optimitzar 
el rendiment del sistema

· Format compacte per estalviar 
superfície d’ubicació

SLC X-TRA

SLC ADAPT / X

Sistema d’alimentació ininterrompuda de 100 kVA a 800 kVA

SAI On-line doble conversió rack modular de 10 kVA  
a 1.500 kVA

· Tecnologia On-line doble conversió 
(VFI) amb control DSP

· Factor de potència d’entrada unitat 
(FP = 1) 

· Molt baixa distorsió del corrent 
d’entrada (THDi fins a < 1 %)

· Flexibilitat total en tensions d’entrada/
sortida (1)

· Dissenyat per suportar qualsevol tipus 
de càrrega

· Funció Batt-watch de monitoratge i 
cura de les bateries

SLC CUBE3+

Sistema d’alimentació ininterrompuda de 7,5 kVA  
a 200 kVA

SAI Line-interactive sinusoidal de 800 a 3.000 VA

· Tecnologia Line-interactive amb 
sortida sinusoidal

· Estabilització permanent AVR
· Factor de potència de sortida FP = 0,9
· Panell de control amb pantalla LCD i 

teclat, orientable
· Format convertible torre/rack (2U)
· Ampliacions d’autonomia disponibles 

per a totes les potències
(1) A partir de 4 kVA

(1) Configuracions mono/mono, mono/tri i tri/mono fins a 60 kVA


