
INDÚSTRIA
Màxima protecció en l’entorn empresarial 

Principals pertorbacions elèctriques

La gamma de possibles problemes elèctrics que poden alterar la 
indústria és molt extensa i afecta tot tipus de processos industrials: 

· Sistemes de fabricació continus
· Automatismes de control-comandament
· Instrumentació i mesura
· Supervisió i control de processos
· Sistemes de seguretat
· Etc.  

Algunes de les pertorbacions elèctriques que ocorren més 
habitualment en l’àmbit industrial són les següents:

El subministrament energètic en l’àmbit industrial és 
bàsic i fonamental per garantir-ne la màxima rendibilitat.

Per aquesta raó, assegurar un subministrament elèctric 
continu, fiable, eficient i econòmic en entorns industrials 
és tan important com vital per garantir la màxima 
competitivitat empresarial.

L’experiència de Salicru en l’àmbit industrial està 
avalada per la seva trajectòria de més de 50 anys de 
servei i pel funcionament de més de 800.000  equips 
instal·lats actualment a tot el món.

I sempre amb la mateixa màxima: estar a prop del client 
per satisfer-ne les necessitats.
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Si algun dels factors externs descrits pertorba el subministrament 
elèctric dels processos industrials, de forma inevitable té 
conseqüències en la capacitat productiva de les empreses, la 
rendibilitat econòmica i la relació amb els clients en no poder 
respondre a les demandes en els terminis establerts.

Perquè això no passi, Salicru disposa d’un ampli ventall de 
solucions adequades a cada tipologia de problemàtica o pertorbació 
elèctrica, les quals garanteixen 24 hores d’alimentació elèctrica per 
als sistemes més sensibles d’un sector tan exigent com l’industrial. 
Ofereixen un subministrament elèctric continu, net, econòmic, fiable 
i ecològic dins d’un ampli rang de potències, tant en corrent altern 
com en corrent continu.

A més, gràcies al saber fer adquirit en més de 50 anys d’activitat 
industrial, pot oferir també solucions a mida adaptades a 
problemàtiques específiques, en una tasca més pròpia en molts 
casos d’una enginyeria d’electrònica de potència que d’una empresa 
fabricant.

PRODUCTES FUNCIONALITAT

Sistemes d’alimentació ininterrompuda 
(SAI)

Emmagatzemen energia per obtenir una continuïtat de subministrament de 
corrent altern

Estabilitzadors de tensió Garanteixen una estabilitat de la tensió de sortida davant de les variacions de tensió

Variadors de freqüència Controlen la velocitat giratòria de maquinària i motors

Fonts d’alimentació Dispositius capaços de transformar la tensió alterna en contínua

Transformadors de maniobra i control Qualitat i versatilitat en transformació de baixa potència

Solucions

Sistemes d’alimentació ininterrompuda (SAI), estabilitzadors de tensió, variadors de freqüència i fonts d’alimentació són algunes de les 
solucions més destacades de les quals disposa actualment Salicru per cobrir les diverses necessitats d’un sector tan heterogeni com 
l’industrial. 

Es tracta d’un conjunt de solucions que aporten la màxima fiabilitat en protecció electrònica, en sistemes productius i de control i en 
processos industrials que requereixen la utilització de maquinària altament sensible a les variacions de tensió, com:

També és el cas, per exemple, de processos tecnològics més avançats com els sistemes ERP, les plataformes CRM o les eines de Business 
Intelligence (BI), entre d’altres.

· Accionaments i maniobres elèctriques
· Controls numèrics
· Devastadores
· Elevadors
· Equipament mèdic
· Equips d’impressió gràfica
· Estacions repetidores de TV

· Fresadores
· Forns elèctrics
· Màquines d’electroerosió
· Premses
· Polidores
· Torns
· Etc.



· ABB
· Air Liquide 
· Arcelor Mittal
· BASF
· Bayer
· Boehringer Ingelheim
· Cepsa

· Dow Chemical
· EADS
· Gallina Blanca Star
· Galp Energia
· General Electric
· Honeywell
· Lafarge

· Nestlé
· Otis
· Pepsico
· Renault
· Repsol
· Roche Diagnostics
· Unilever

Referències

Salicru creu en la innovació i, per això, tant els seus equips com 
els serveis associats ofereixen de forma recurrent un conjunt de 
funcionalitats destacades que busquen millorar constantment les 
prestacions. 

Conscients, per exemple, de l’impacte que suposa actualment la 
despesa energètica en el sector industrial,  Salicru ha desenvolupat 
uns equips amb un alt component d’eficiència energètica que fan 
que els equips que hi estan connectats redueixin tant el consum com 
l’impacte mediambiental.

Una altra funcionalitat destacada és la de la connectivitat dels seus 
equips. Monitorar-los a distància és estalviar en recursos i guanyar 
en operativitat, a més de disposar d’un servei de telemanteniment 
que n’optimitza al màxim la conservació.

Principals funcionalitats

“El factor principal de la pèrdua 
de dades en el món industrial no 
són els virus, sinó la manca de 

subministrament elèctric, la qual 
cosa provoca el 40 % del total de 

les pèrdues.”
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Equips
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Sistema d’alimentació ininterrompuda de 7,5 kVA  
a 200 kVA

(1) Segons models

SLC TWIN PRO2

·  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’en-
trada/sortida. (1)

·  Dissenyat per suportar qualsevol 
tipus de càrrega.

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

SLC CUBE 3+

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

·  Rang de potències: de 25 VA a 
2.000 VA.

·  Tensions d’entrada típiques fins a 
460 V.

·  Selecció de tensions mitjançant els 
ponts inclosos.

· Bobinats classe tèrmica HC.
· Grup de connexió li0.
·  Protecció contra xocs elèctrics 
classe I.

IT-M

Transformadors monofàsics de control i maniobra

· Autotransformadors toroidals per a 
tota la gamma de potències, ràpids 
i eficients.

· Precisió de sortida millor de l’1 % 
(ajustable).

· En els equips trifàsics, regulació 
comuna o independent per fase, no 
afectada pels desequilibris. 

· Marges de regulació d’entrada del 
±15 % de sèrie.

· Alta eficiència, fins al 97,5 %.

· Control seleccionable: V/f, Vectori-
al Sensorless o control de parell. (1)

· Sintonització automàtica de motor 
(estàtica i dinàmica). (1)

· Filtre EMC integrat o opcional de 
fàcil connexió. (1)

· Control de procés PID avançat.
· Estalvi d’energia automàtic.
· Funció dormir/despertar per 

controlar fins a tres bombes.

EMI3

CONTROLVIT

Estabilitzador de tensió a servomotor de 5 kVA a 330 kVA

Variadors de freqüència de 0,2 kW a 500 kW

· Tecnologia a tiristors controlats per 
microprocessador. 

· Separació galvànica entre entrada i 
sortida mitjançant transformador. 

· Ventilació amb convecció natural.
· Pont complet de sis impulsos.
· Detecció de fallada a terra de la 

sortida CC de sèrie.
· Detecció de nivell d’electròlit per a 

NiCd (opcional).
· Estats de càrrega: flotació, ràpida i 

excepcional.

DC POWER-L

Rectificadors a tiristors de 10 A a 800 A

SAI On-line doble conversió de 700 VA a 20 KVA

· 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.
(1) A partir de 4 kVA


