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Cortes e 
microcortes

Soluções à medida para garantir a segurança energética e proteger 
a informação sensível 

Principais perturbações elétricas

A rede elétrica deve comportar-se como uma fonte de tensão ideal 
sem perturbações. Mas, na prática, estas condições nem sempre são 
cumpridas, quer seja pelas quedas de tensão e perdas no sistema 
de distribuição ou pela quebra de rendimento causada por condições 
atmosféricas.

Na atividade habitual das PME, grandes empresas e administrações 
públicas, as perturbações elétricas com uma especial incidência são 
as seguintes:

Na conjuntura atual o mundo empresarial e o 
institucional coincidem na sua aposta na segurança 
e na eficiência energética dos seus sistemas de 
produção e informação.

Em ambos os casos, a característica comum são 
armazenagem e o processamento de um grande 
volume de informação que devem contar com a 
segurança máxima para garantir a sua absoluta 
confidencialidade e a permanente disponibilidade.

Sobretensões 
transitórias e 
permanentes

Subtensões e 
vazios de tensão

Na atualidade quase todas as empresas e administrações públicas, 
sejam de média ou grande dimensão, contam com algum tipo de 
centro de processamento de dados, enquanto as maiores podem 
chegar a ter vários. Entre os fatores mais importantes que motivam 
a criação de uma unidade deste tipo destaca-se a necessidade de 
garantir a continuidade do serviço para os clientes, empregados, 
fornecedores, cidadãos e empresas colaboradoras. 

Nestes âmbitos é muito importante a proteção física através de 
sistemas que garantam uma alimentação estável e permanente 
dos equipamentos informáticos ou de comunicações envolvidos, 
bem como dos servidores de bases de dados que possam conter 
informação crítica e/ou sensível. 



Os Sistemas de Alimentação Ininterrupta (UPS) da Salicru dispõem da tecnologia e do know-how necessários para proteger as instalações 
de PME, grandes empresas e administrações públicas das perturbações elétricas.

Um Sistema de Alimentação Ininterrupta (UPS) é um fator 
essencial a ter em conta na tomada de decisões que afetam a 
segurança energética dos CPD. Integrá-los nestes centros implica 
aproximadamente de 3  % a 5  % do investimento total, uma 
percentagem relativamente pequena, mas que pode representar 
uma poupança considerável ao evitar a perda de dados.

Por outro lado, a flexibilidade, a escalabilidade e a redundância são 
parâmetros em alta no mercado das TIC. Dispor de equipamentos 
que se adaptem às necessidades específicas de crescimento de 
uma empresa representa uma importante vantagem económica 
e operacional. Por essa razão, a Salicru conta com uma gama 
específica de Sistemas de Alimentação Ininterrupta (UPS) de 
tecnologia modular, o último degrau na cadeia evolutiva destes 
equipamentos para aplicações críticas, visto que melhora 
notoriamente a disponibilidade de energia e incrementa de forma 
notável a segurança dos sistemas de alimentação clássicos.

As soluções modulares da Salicru asseguram a fiabilidade, a 
qualidade e a continuidade e oferecem proteção melhorada para 
data centers de pequena e média potência, tanto modulares como 
virtualizados, bem como para as infraestruturas IT e as aplicações 
em processos críticos associados, evitando os custos enormes 
gerados nos períodos de interrupção do funcionamento dos CPD.

Resoluções

PRODUTOS FUNCIONALIDADE

Sistemas de alimentação ininterrupta (UPS) Armazenam energia para poder obter uma continuidade de abastecimento de 
corrente alternada

· CPD
· Hosting
· Housing
· IT-Networks
· Routers
· Switchs
· Hubs
· Server Farms
· Redes de Voz e Dados

As elevadas especificações construtivas, juntamente a grande capacidade de adaptação (opcionais, crescimento, comunicação, etc.), 
convertem os UPS da Salicru na melhor opção de proteção e segurança para aplicações que necessitam de um elevado grau de segurança 
perante todas as perturbações elétricas como:

Aplicações

· Servidores IT
· CAD/CAM
· Gestão Documental
· Comunicações Unificadas (UC) 
· Streaming de Vídeo
· Sistemas ERP
· Plataformas CRM 
· Business Intelligence (BI)
· Servidores virtualizados



As diferentes séries dos Sistemas de Alimentação Ininterrupta (UPS) da 
Salicru oferecem todas as características necessárias para proteger as 
aplicações que requerem um elevado nível de segurança.

As funcionalidades mais destacadas respondem aos programas SLC 
Greenergy Solution e SMART Solutions impulsionados pela Salicru 
há vários anos com a investigação e o desenvolvimento de produtos 
inovadores que satisfaçam às novas necessidades de proteção dos clientes.

Na SLC Greenergy Solution enquadram-se os 
equipamentos de elevada eficiência energética, 
construídos com mais de 80 % de materiais recicláveis 
e que integram opções tão inovadoras como o 
“Ecomode” ou a função de saída priorizável para as 
cargas mais críticas.

Nas SMART Solutions encontram-se 
equipamentos com um conjunto de serviços 
associados ao produto como software de gestão, 
soluções de conectividade, monitorização, 
encriptação da comunicação em ambientes 

SNMP, gestão de servidores virtuais, serviço de telemanutenção e uso 
de processadores DSP.

Finalmente, outro programa destacável na Salicru é o Sistema de 
Gestão e Supervisão Remota que oferece a possibilidade de controlar 
à distância diferentes equipamentos de energia, baterias, conversores, 
onduladores, equipamentos de corrente alternada, etc. O sistema 
é interativo, pelo que dispõe da possibilidade de atuar sobre os 
equipamentos, realizando diferentes manobras e reconfigurando os 
parâmetros fixados previamente. 

Principais funcionalidades

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

Referências
· Informática El Corte Inglés
· Ingram Micro
· Intel 
· Panasonic 
· SAP

· Siemens
· Sony
· Stanley
· Thomson 
· Toshiba

“50 % das perdas de informação devem-
se a interrupções e perturbações no 

abastecimento da rede elétrica.”
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Equipamentos

(1) Exceto para ampliações de autonomia a partir de 4 kVA. 
(2) Para equipamentos até 3 kVA.  
(3) Para equipamentos a partir de 4 kVA.
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UPS On-line de conversão dupla de 700 VA a 20 kVA

SPS ADVANCE RT2

· UPS On-line dupla conversão.
· Fator de potência de saída = 1 (até 

3 kVA=0,9).
· Painel de controlo com ecrã LCD 

e teclado.
· Colocável em paralelo até 

três unidades.(1)

· Funcionamento Eco-mode.
· Formato de torre.

SLC TWIN PRO2

· Tecnologia On-line de conversão dupla.
· Fator de potência de saída FP=1.(1)

· Modelos UPS com carregador adicional 
para ampliação da autonomia.

· Slot inteligente para SNMP/contactos 
livres de potencial/MODBUS.

· Saídas programáveis para cargas 
críticas/não críticas.(2)

· Colocável em paralelo até 
três unidades.(3)

· Barra PDU para distribuição das cargas 
de saída.(3)

SLC TWIN RT2

UPS On-line de conversão dupla torre/rack de 700 VA a 
10000 VA com FP=1

· Tecnologia online, conversão dupla, 
controlo DSP.

· Ligação de entrada dupla para 
aumentar a disponibilidade.

· Fator de potência de entrada >0,99.
· Taxa de distorção da corrente de 

entrada (THDi) <3 %.
· Elevada eficiência energética, entre 

95 % e 96 %.
· Funcionamento selecionável 

inversor/Smart Eco-mode.

· Tecnologia on-line de conversão 
dupla com arquitetura modular.

· Possibilidade de funcionamento em 
paralelo / redundante até 1500 kVA.

· Módulos conectáveis e substituíveis 
a quente, Plug&Play.

· Configurações flexíveis 1/1, 1/3, 3/1 
e 3/3.

· Controlo e manuseamento mediante 
ecrã LCD tátil, LED e teclado.

· Modo Smart-efficiency para otimizar 
o rendimento do sistema.

· Formato compacto para poupar 
superfície de instalação.

SLC X-TRA

SLC ADAPT / X

Sistema de alimentação ininterrupta de 100 kVA a 800 kVA

UPS On-line de conversão dupla rack modular de 10 kVA  
a 1500 kVA

· Tecnologia conversão dupla On-line 
(VFI) com controlo DSP.

· Fator de potência de entrada unidade 
(FP=1). 

· Muito baixa distorção da corrente de 
entrada (THDi até <1 %).

· Flexibilidade total em tensões de 
entrada/saída. (1)

· Projetado para suportar qualquer tipo 
de carga.

· Função Batt-watch de monitorização 
e proteção das baterias.

SLC CUBE3+

Sistema de alimentação ininterrupta de 7,5 kVA  
a 200 kVA

UPS Line-interactive sinusoidal de 800 VA a 3000 VA

· Tecnologia Line-interactive com saída 
sinusoidal.

· Estabilização permanente AVR.
· Fator de potência de saída FP = 0,9.
· Painel de controlo com ecrã LCD e 

teclado, orientável.
· Formato convertível torre/rack (2U).
· Ampliações de autonomia 

disponíveis para todas as potências.
(1) A partir de 4 kVA

(1) Configurações mono/mono, mono/tri e tri/mono até 60 kVA


