
INFRAESTRUTURAS E ENERGIA

Sobreimpulsos 
transitórios

Proteção de elevado desempenho para grandes aplicações críticas

Principais perturbações elétricas

Uma tipologia tão dispersa e variada como a do setor de infraestruturas 
conta com um amplo quadro de perturbações elétricas que podem 
afetar o seu funcionamento normal. Para além das quedas de tensão 
e das perdas no sistema convencional de distribuição, as condições 
climatológicas adversas a que este conjunto de infraestruturas está 
submetido representam um sério condicionante que convém prevenir 
no planeamento e na execução das mesmas.

As principais perturbações elétricas neste setor são as seguintes:

As infraestruturas de transporte, energéticas ou 
hidráulicas são essenciais para as atividades dos 
países, das cidades, das empresas e das pessoas. 

Do seu correto funcionamento depende, em 
grande medida, o nosso bem-estar profissional 
ou pessoal. E para o garantir, é necessário que o 

abastecimento energético que alimenta a todas 
essas infraestruturas não seja alterado por 
nenhuma perturbação elétrica.

O que ocorreria se aos radares de controlo 
aéreo faltasse o abastecimento elétrico? Ou aos 
semáforos?

Cortes e 
microcortes

Sobretensões 
transitórias e 
permanentes

Subtensões e 
vazios de tensão

Flutuações de 
frequência

Oscilações de 
tensão

Rajadas de 
transitórios

Variações 
de tensão 

transitórias

Se existe um setor que, pelo seu funcionamento, afete tanto o bem-
estar da nossa vida diária como a competitividade do nosso trabalho 
profissional, esse é, sem dúvida, o das infraestruturas.

Os aeroportos, comboios, portos e estradas em infraestruturas de 
transporte, as redes de eletricidade e combustíveis em infraestruturas 

energéticas e as redes de água potável ou de desaguamento nas 
infraestruturas hidráulicas constituem um conjunto de instalações, 
redes e serviços muito críticos para a nossa sociedade. Por essa razão 
e pela sua influência na realização de outras atividades, necessitam 
de um abastecimento elétrico contínuo e estável, um abastecimento 
que não sofra interrupções que afetem a sua operação normal.



Para evitar a ocorrência de perturbações elétricas tão habituais 
como as descritas, a Salicru dispõe de um conjunto de soluções 
tecnológicas avançadas ao serviço de infraestruturas tão críticas 
como as deste setor.

Trata-se de um conjunto de equipamentos que podem funcionar 
de forma individual ou complementar, segundo a tipologia das 
instalações às quais estão ligados, e que oferecem soluções de 
continuidade do abastecimento de corrente alternada, estabilidade 
perante as variações de tensão, controlo da velocidade dos motores 
de maquinaria e ajuste da tensão proveniente da rede de distribuição.

A Salicru desenvolveu uma gama de Sistemas de Alimentação 
Ininterrupta (UPS) com características ideais para grandes 
aplicações críticas como as infraestruturas de transporte, energéticas 
ou hidráulicas, pois permitem salvaguardar os seus equipamentos e 
assegurar a correta gestão dos seus sistemas. 

Trata-se de equipamentos capazes de guardar energia numa bateria 
de acumuladores com a capacidade de transformar a corrente 
contínua desta bateria numa corrente alternada e de proporcionar 
eletricidade sem cortes no abastecimento.

Cada vez com maior frequência existem instalações de natureza 
diferente que devem regular a velocidade dos seus motores para se 
adaptarem às necessidades pontuais da carga, bem como de reduzir 
o consumo de energia. Os variadores de frequência da Salicru 
permitem controlar de forma simples e eficiente qualquer aplicação 
movida por motores assíncronos de 0,2 kW a 500 kW.
 
Perante uma procura de energia crescente nestas instalações e 
também em diversos processos industriais, estes variadores de 
frequência oferecem uma solução eficaz para melhorar a eficiência 
energética, gerando economias importantes e melhorando 
notavelmente o ambiente.

PRODUTOS FUNCIONALIDADE

Sistemas de alimentação ininterrupta  
(UPS)

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

Variadores de frequência Controlam a velocidade rotativa de maquinaria e motores

Sistemas DC/AC Garantem uma estabilidade da tensão de saída perante as variações de tensão

Transformadores e autotransformadores Ajustam o nível de tensão proveniente da rede de distribuição

Resoluções

Sistemas de Alimentação Ininterrupta (UPS)

Variadores de frequência



Como assegurar o funcionamento do conjunto destas infraestruturas 
é fundamental para o desenvolvimento da nossa sociedade, a 
Salicru oferece também produtos que garantem vias alternativas de 
energia como os Sistemas DC/AC, equipamentos que transformam 
a corrente alternada em contínua (retificadores, carregadores) 
ou então uma corrente contínua em alternada (inversores). Foram 
especialmente concebidos para operar em ambientes de operação 
muito árduos e exigentes, como: 

· Centrais de geração elétrica
· Subestações elétricas
· Oleodutos
· Gasodutos
· Centrais petroquímicas
· Mineração
· Instalações ferroviárias
· Telecomunicações
· Hospitais
· Processos industriais

A série IT de transformadores e autotransformadores elétricos de 
baixa tensão da Salicru é utilizada como isolamento elétrico para 
reduzir as perturbações de rede ou para ajustar o nível de tensão 
proveniente da rede de distribuição. Os autotransformadores, com 
as bobinas conectadas em série, não proporcionam isolamento 
galvânico, pelo que a sua função é converter uma tensão noutra, 
constituindo uma solução mais económica que os transformadores.

Os transformadores são utilizados em diferentes indústrias, 
construção, tecnologia de energia e aplicações marinhas como 
motores elétricos, compressores, conversores, sistemas de 
refrigeração, sistemas de alimentação ininterrupta (UPS) ou na 
formação de redes de IT/TN. E os autotransformadores são utilizados 
para adaptar a tensão de fornecimento da rede à tensão necessária, 
de modo a alimentar todas as cargas e/ou a maquinaria.

· ADIF
· AENA
· Alstom Power
· Bombardier
· CAF
· Cepsa
· Dimetronic
· Dow Chemical
· Dubai Natural Gas

· Ecopetrol
· EDP
· Enagas
· Endesa
· Eon
· Galp
· Gazprom
· Iberdrola
· Kuwait Oil Company

· Naturgy
· Pemex
· REE
· Repsol
· One World
· Siemens
· Star Alliance
· Texaco
· Thales Rail

Sistemas DC/AC

Referências

Transformadores e autotransformadores

“93 % dos problemas elétricos de uma rede de abastecimento são conhecidos como 
microcortes, facilmente evitáveis com um UPS.”
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Equipamentos

(1) Segundo modelos
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·  Tecnologia On-line de conversão
dupla (VFI) com controlo DSP.

·  Fator de potência de entrada uni-
dade (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.
(1) Configurações mono/mono, mono/tri e tri/mono 
até 60 kVA

·  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.

· 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

· 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.

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

SLC TWIN PRO2 SLC CUBE 3+

SLC ADAPT / X

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

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

· 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 avançado.
· Poupança de energia automática.
· Função dormir/despertar para contro-

lar até três bombas.

· Isolantes da classe térmica F.
·  Ventilação por convecção natural 
(ANAN).

· Enrolamentos de classe térmica H.
·  Intervalo de potências: 1 kVA a 
300 kVA.

·  Configuração de conexão monofási-
ca Ii0 e trifásica Dyn11.

·  Fatores disponíveis: K-4, K-13 e K-20.
·  Apresentações disponíveis: caixa 
ou quadro.

CONTROLVITIT

Variadores de frequência de 0,2 kW a 500 kWTransformadores e autotransformadores elétricos

DC POWER-L

Retificadores a tirístores de 10 A a 800 A


