
TELECOM
A melhor tecnologia e proteção para um setor estratégico e inovador 

Poucos setores como o das telecomunicações refletem melhor o 
progresso tecnológico vivido nos últimos anos e o seu contributo 
para o desenvolvimento da sociedade da informação.

Porque falar hoje de telecomunicações é falar da tecnologia 
relacionada com a televisão, a rádio, a telefonia fixa, a telefonia 
móvel, as redes de voz e de dados ou da Internet, entre outros. 
Uns serviços básicos que, em caso de interrupção, podem ter 
consequências muito relevantes na economia, na segurança, na 
saúde ou nos transportes, entre outros, para não falar da perda da 
informação confidencial que armazenam os respetivos data centers.

Portanto, pelo seu papel básico na nossa sociedade, este conjunto 
de infraestruturas tão críticas requer níveis muito elevados de 
fiabilidade para os seus numerosos protocolos de segurança. Entre 
estes, os Sistemas de Alimentação Ininterrupta (UPS) desempenham 
um papel fundamental.

No setor das telecomunicações, as perturbações elétricas mais 
frequentes são:

Para que as empresas de telecomunicações 
consigam oferecer os seus serviços a nível 
industrial, profissional e doméstico, necessitam de 
um abastecimento elétrico constante e fiável. Ou 
seja, de um abastecimento sem cortes, perturbações 
ou flutuações que afetem o funcionamento normal 
dos seus equipamentos.

Para evitar que tudo isto ocorra e afete a 
competitividade do nosso trabalho e o bem-estar da 
nossa vida diária que este setor nos proporciona, 
dispomos de Sistemas de Alimentação Ininterrupta 
(UPS), uns equipamentos que a Salicru começou a 
fabricar há mais de 50 anos.

Principais perturbações elétricas

Cortes e 
microcortes

Sobretensões transitó-
rias e permanentes

Subtensões e 
vazios de tensão

Rajadas de 
transitórios

Harmónicos

Sobreimpulsos 
transitórios



Para evitar que todas estas perturbações no abastecimento elétrico 
afetem os serviços prestados pelo setor das telecomunicações, a Salicru 
dispõe de um catálogo com diversas soluções que podem ser adaptadas 
às diferentes necessidades dos seus operadores.

Trata-se de um conjunto de equipamentos que podem funcionar de 
forma individual ou complementar, segundo a tipologia da instalações 
a que estão conectados, e que oferecem soluções de continuidade do 
abastecimento de corrente alternada, estabilidade da tensão de saída, 
conversão de tensão contínua/alternada e armazenamento de energia.

Em suma, falamos de soluções que garantem 24 horas de alimentação 
elétrica de forma estável para sistemas tão sensíveis como o setor das 
telecomunicações.

A Salicru conta com uma ampla gama de Sistemas de Alimentação Ininterrupta (UPS) com características ideais para grandes aplicações 
críticas como as infraestruturas de telecomunicações, pois permitem salvaguardar os equipamentos e assegurar uma gestão correta dos 
seus sistemas. 

Neste setor, a Salicru aposta firmemente em Sistemas de Alimentação Ininterrupta (UPS) modulares, equipamentos que aliam eficiência, 
flexibilidade, escalabilidade, redundância e fiabilidade. Trata-se de equipamentos que incorporam a tecnologia mais evoluída, pelo que melhoram 
notavelmente a disponibilidade elétrica e incrementam de forma substancial a segurança dos sistemas de alimentação clássicos.

Os Sistemas de Alimentação Ininterrupta (UPS) modulares consistem 
num número elevado de módulos ligados em paralelo e redundantes 
e representam a evolução lógica dos UPS paralelos. Mas quais são 
as suas vantagens?

A tecnologia modular, por outro lado, oferece uma vantagem 
especialmente importante para classificar os níveis Tier dos Data 
Centers, pois facilitam a obtenção de uma classificação elevada (Tier III 
ou Tier IV). E isto é possível não apenas pela especificação rigorosa dos 
UPS empregados, como também pela conceção completa do ambiente do 
DC, do sistema de refrigeração e da distribuição elétrica para as cargas 
críticas.

E outra vantagem de um UPS modular é a melhoria do TCO (Custo Total 
de Propriedade) e do OPEX (Custos Operacionais), graças ao rendimento 
energético máximo da estrutura e do sistema global com uma adequada 
gestão do mesmo. Nesta perspetiva, outro aspeto a destacar é a redução 
do CAPEX (Custos de Capital), fundamentalmente por o fabrico de uma 
grande quantidade de módulos idênticos permitir desenvolver uma 
economia de escala que melhora os custos de fabrico dos UPS e garante 
uma elevada competitividade nos preços.

PRODUTOS FUNCIONALIDADE

Sistemas de alimentação ininterrupta  
(UPS)

Armazenam energia para obter uma continuidade de abastecimento de corrente 
alternada

Sistemas DC/AC Equipamentos que transformam a corrente alternada em contínuo ou então a 
corrente contínua em alternada

Onduladores Conversor que transforma uma tensão contínua numa tensão alternada

Retificadores Conversor que transforma uma tensão alternada numa tensão contínua

Carregadores de baterias Dispositivo que permite armazenar energia 

Resoluções

A tecnologia modular, a última evolução em UPS

A tecnologia modular e as suas vantagens

· Alta fiabilidade por fabrico de módulos idênticos
· Redundância e alta disponibilidade 
· Maior escalabilidade
· Melhoria do rendimento do módulo 
· Bypass Estático redundante
· Gestão inteligente do sistema
· Redução drástica do MTTR (Tempo Médio de Reparação de Avaria)
· Adaptação a qualquer instalação  
· Otimização dos conversores de potência  
· Ciclo para igualar o funcionamento de todos os módulos 



Mas além de uma alimentação permanente, os atuais sistemas de 
telecomunicações também precisam de dispositivos que armazenem 
energia de forma alternativa como os Sistemas DC/AC ou os 
carregadores de baterias, que também deem uma resposta à enorme 
variedade de cargas críticas que devem ser corretamente alimentadas 
e protegidas.

Especialmente indicados para o setor das telecomunicações são 
também os retificadores ou os onduladores, que ajudam a proporcionar 
uma alimentação alternada de qualidade a partir de uma fonte de 
energia contínua.

É a resposta da Salicru às expectativas e às necessidades de um 
setor tão dinâmico e em contínua evolução tecnológica como as 
telecomunicações, com equipamentos que oferecem funcionalidades 
para um amplo conjunto de serviços.

· Abertis
· Bouygues Telecom
· Cable & Wireless
· China Central TV
· Ericsson
· Indra
· Ikudi
· Lucent Technologies

· Motorola
· Nokia
· Nortel
· Orange
· Portugal Telecom
· Siemens
· Telefónica
· Vodafone

· Redes de comunicações fixas e 
móveis

· Redes de acesso de banda larga
· Redes de dados e 

telecomunicações
· Equipamentos de transmissão e 

comunicações
· Data centers (modulares e 

virtualizados)

· Centros de cálculo
· Centros de gestão documental
· Rack de servidores/

comunicações
· Comunicações unificadas (UC) 
· Routers, Switchs, Hubs, etc.
· Point-of-sale
· CAD/CAM
· Streaming de vídeo

Outros dispositivos de segurança

Referências
“A instalação de um UPS representa, 

numa instalação completa de 
um CPD novo, entre 3 % e 5 % do 

investimento total.”
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Equipamentos

DC POWER-S SPS ADVANCE R

SPS ADVANCE RT2

RE3

SLC TWIN RT2

SLC ADAPT / X
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UPS Line-interactive sinusoidal rack 1U de 750 VA  
a 1500 VA

(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.

· Tecnologia Line-interactive com 
estabilização AVR (Buck/Boost).

· Saída sinusoidal pura.
· Formato ultracompacto rack de 1U.
· Eficiência até 98 %.
· Compatível com fontes de 

alimentação APFC.
· Monitor LCD + teclas para operação 

e informação.
· Slot inteligente preparado para 

adaptador SNMP / contactos livres 
de potencial / Modbus.

· 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.

UPS Line-interactive sinusoidal de 800 VA a 3000 VA

· Regulação ultrarrápida: velocidade 
de resposta inferior a 100 ms.

· Controlo digital e programação de 
parâmetros independente por fase.

· Bypass estático, cargas sempre 
alimentadas.

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

· Precisão de saída superior de ± 2 %.
· Intervalos de regulação entrada de 

±15 %, de série.
· Rendimento superior a 97 %.

· 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)

Estabilizador de tensão eletrónicos de 300 VA a 250 kVA

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

· 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 de conversão dupla rack modular de 10 kVA  
a 1500 kVA

Sistemas de energia CC

· Potência máxima por sistema até 
81 kW.

· Sistemas flexíveis, escaláveis e 
redundantes N+n, que podem ser 
configurados para o consumo atual e 
para as ampliações futuras.

· Opção de alimentação monofásica ou 
trifásica.

· Sistemas de energia com tensões de 
saída 24, 48, 110, 125 ou 220 VCC.

· Alta densidade de potência nos 
módulos até 27 W/in3.


