
INDÚSTRIA
Máxima proteção no ambiente empresarial 

Principais perturbações elétricas

A gama de possíveis problemas elétricos que podem afetar uma 
indústria é muito extensa e afeta a todo o tipo de processos 
industriais: 

· Sistemas de fabrico contínuos
· Automatismos de controlo-comando
· Instrumentação e medição
· Supervisão e controlo de processos
· Sistemas de segurança
· Etc.  

Algumas das perturbações elétricas mais frequentes no âmbito 
industrial são as seguintes:

O abastecimento energético no âmbito industrial é básico 
e fundamental para garantir a máxima rendibilidade.

Por este motivo, assegurar um abastecimento elétrico 
contínuo, fiável, eficiente e económico em ambientes 
industriais é tão crítico como vital para assegurar a 
máxima competitividade empresarial.

A experiência da Salicru no âmbito industrial é 
confirmada pela sua trajetória de mais de 50 anos 
de serviço e pelo funcionamento de mais de 600000 
equipamentos instalados atualmente em todo o mundo.

E sempre com o mesmo lema: estar perto do cliente para 
satisfazer as suas necessidades.
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Se algum dos fatores externos descritos perturbar o abastecimento 
elétrico dos processos industriais, isso terá irremediavelmente 
consequências na capacidade produtiva das empresas, na sua 
rentabilidade económica e na relação com os clientes ao não 
conseguir satisfazer as respetivas necessidades nos prazos previstos.

Para que isso não ocorra, a Salicru dispõe de uma ampla carteira 
de produtos que proporciona soluções adequadas para cada tipologia 
de problemática ou perturbação elétrica e que garantem 24 horas de 
alimentação elétrica para os sistemas mais sensíveis de um setor 
tão exigente como o industrial, através de um abastecimento elétrico 
contínuo, limpo, económico, fiável e ecológico num amplo intervalo de 
potências, tanto em corrente alternada, como em corrente contínua.

Além disso, e graças ao know-how adquirido em mais de 50 anos 
de atividade industrial, pode oferecer também soluções à medida, 
adaptadas a problemáticas específicas, num trabalho mais próprio, 
em muitos casos, de um gabinete de engenharia de eletrónica de 
potência que de um fabricante.

PRODUTOS FUNCIONALIDADE

Sistemas de alimentação ininterrupta 
(UPS)

Armazenam energia para poder obter uma continuidade de abastecimento de 
corrente alternada

Estabilizadores de tensão Garantem uma estabilidade da tensão de saída perante as variações de tensão

Variadores de frequência Controlam a velocidade rotativa de maquinaria e motores

Fontes de alimentação Dispositivo capaz de transformar a tensão alternada em contínua

Transformadores de manobra e controlo Qualidade e versatilidade na transformação de baixa potência

Resoluções

Os Sistemas de Alimentação Ininterrupta (UPS), estabilizadores de tensão, variadores de frequência e fontes de alimentação são algumas 
das soluções mais destacadas de que a Salicru dispõe atualmente para satisfazer as diversas necessidades de um setor tão heterogéneo 
como o industrial. 

Trata-se de um conjunto de soluções que proporcionam a máxima fiabilidade em proteção elétrica, em sistemas produtivos e de controlo e 
em processos industriais que requerem o emprego de maquinaria altamente sensível às variações de tensão, como:

Este é também o caso, por exemplo, dos processos tecnológicos mais avançados como os sistemas ERP, as plataformas CRM ou as 
ferramentas de Business Intelligence (BI), entre outros.

· Acionamentos e manobras elétricas
· Controlos numéricos
· Elevadores
· Equipamento médico
· Equipamentos de impressão gráfica
· Estações repetidoras de TV
· Fornos elétricos

· Fresadoras
· Maquinadoras
· Máquinas de eletroerosão
· Polidoras
· Prensas
· Tornos
· Etc.



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

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

· Nestle
· Otis
· Pepsico
· Reanult
· Repsol
· Roche diagnostics
· Unilever

Referências

A Salicru acredita na inovação e, por isso, tanto os seus equipamentos, 
como os serviços associados aos mesmos, oferecem de forma 
recorrente um conjunto de funcionalidades destacadas que procuram 
melhorar constantemente o seu desempenho. 

Conscientes, por exemplo, do impacto atual do custo energético 
no setor industrial, a Salicru desenvolveu equipamentos com um 
elevado componente de eficiência energética que possibilitam aos 
equipamentos conectados aos mesmos reduzir tanto o seu consumo, 
como o impacto ambiental.

Outra funcionalidade destacada é a conectividade dos equipamentos. 
Monitorizar os equipamentos à distância equivale a poupar em 
recursos e ganhar em operatividade, além de dispor de um serviço de 
telemanutenção que otimiza ao máximo a sua conservação.

Principais funcionalidades

“O fator principal da perda de 
dados no mundo industrial não 
são os vírus, mas sim a falta 
de abastecimento elétrico, que 
provoca 40 % do total das perdas.”
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Equipamentos
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Sistema de alimentação ininterrupta de 7,5 kVA a 200 kVA

(1) Segundo modelos

SLC TWIN PRO2

·  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 monitoriza-
ção e proteção das baterias.

SLC CUBE 3+

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

· Intervalo de potências: 25 VA a
2000 VA.

· Tensões de entrada típicas até 460 V.
·  Seleção de tensões mediante deriva-

ções incluídas.
· Enrolamentos de classe térmica HC.
· Grupo de ligação Ii0.
·  Proteção contra choques elétricos 
Classe I.

IT-M

Transformadores monofásicos de controlo e manobra

· Autotransformadores toroidais 
rápidos e eficientes para toda a 
gama de potências.

· Precisão de saída melhor de 1 % 
(regulável).

· Nos equipamentos trifásicos, 
regulação comum ou independente 
por fase, imune aos desequilíbrios. 

· Intervalos de regulação de entrada 
de ±15 % de série.

· Elevada eficiência, até 97,5 %.

· Controlo selecionável: V/f, Vetorial 
Sensorless ou Controlo de binário. (1)

· Sintonização automática de motor 
(estática e dinâmica). (1)

· Filtro EMC, integrado ou opcional 
de ligação fácil. (1)

· Controlo de processo PID avan-
çado.

· Poupança de energia automática.
· Função dormir/despertar para 

controlar até três bombas.

EMI3

CONTROLVIT

Estabilizador de tensão a servomotor de 5 kVA a 330 kVA

Variadores de frequência de 0,2 kW a 500 kW

· Tecnologia de tirístores controlados 
por microprocessador. 

· Separação galvânica entre a entrada 
e a saída através de transformador. 

· Ventilação por convecção natural.
· Ponte completa de seis impulsos.
· Deteção de avaria de terra da saída 

CC de série.
· Deteção do nível de eletrólito para 

NiCd (opcional).
· Estados de carga: flutuação, rápida e 

excecional.

DC POWER-L

Retificadores a tirístores de 10 A a 800 A

UPS On-line de conversão dupla de 700 VA a 20 kVA

· 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.
(1) A partir de 4 kVA


