
LLARS, OFICINES 
I COMERÇOS
Protecció avançada i versàtil d’equips 
informàtics, telefonia i multimèdia 

Tempestes, llamps o una demanda excessiva... són diverses les 
causes que provoquen les nombroses pertorbacions elèctriques que 
poden afectar els equips informàtics i electrònics, tant d’entorns 
professionals com domèstics. 

Nombrosos estudis apunten aquestes fallades en el subministrament 
elèctric com el problema principal que pot afectar un sistema 
informàtic i la seva vulnerabilitat. De fet, el principal factor de pèrdua 
de dades en entorns digitals no són els virus, sinó les alteracions del 
subministrament elèctric, una circumstància que provoca prop de la 
meitat del total de les pèrdues de dades.

L’impacte econòmic de les pèrdues esmentades en oficines i 
comerços pot ser enorme i representar greus implicacions per 
a clients, proveïdors i treballadors. Es calcula que, de cada 100 
pertorbacions, 40 causen pèrdues de dades o incidències en les 
càrregues connectades.

Tanmateix, cal recordar que les alteracions de la xarxa també 
poden posar en perill la pròpia integritat dels equips informàtics, 
multimèdia o telefònics, amb la qual cosa se’n redueix la vida 
útil i, en els casos més greus, se’n requereix la substitució i en 
conseqüència s’incrementen els costs d'inversió.

Vivim en la societat de la informació digital i 
tecnològica, en l’era de la connectivitat. Les nostres 
llars, oficines i petits comerços disposen d’un 
important nombre d’equips informàtics i multimèdia 
connectats a la xarxa, els quals també constitueixen 
una important base d’emmagatzematge d’arxius i 
dades personals i professionals, sense la duplicitat 
del suport imprès que seria necessari en molts casos.
No obstant això, l’elevat valor estratègic d’aquests 

arxius i d’aquestes dades, com també de totes les 
tecnologies i tots els sistemes que hi estan associats, 
té una dependència important: la necessitat de 
disposar d’un subministrament elèctric estable i de 
qualitat que garanteixi que es pot gaudir de forma 
ininterrompuda dels beneficis que reporten. Per 
fer-ho possible, Salicru disposa de les solucions 
més òptimes per garantir-ne la integritat i la màxima 
protecció en tot moment.

Sobretensions 
transitòries i 
permanents

Subtensions i 
buits de tensió

Principals pertorbacions elèctriques

En l’àmbit de la llar, les petites oficines i els comerços, les 
pertorbacions elèctriques que solen ocórrer amb més freqüència i 
que poden perjudicar amb més intensitat els equips informàtics i 
electrònics connectats a la xarxa acostumen a ser les següents:

Pertorbacions 
d’alta freqüència

Talls i microtalls



La missió de Salicru és assegurar una òptima disponibilitat 
energètica i garantir una protecció avançada i versàtil dels equips 
tecnològics, ja siguin informàtics o multimèdia, en l’entorn domèstic 
i professional. 

Per oferir una protecció avançada i versàtil d’equips informàtics, 
telefònics i multimèdia d’oficines, comerços i llars, Salicru compta 
amb una àmplia gamma de Sistemes d’Alimentació Ininterrompuda 
(SAI) i de protectors elèctrics actius.

Els actuals sistemes d’emmagatzematge, servidors i electrònica 
associada de xarxa fan servir components miniaturitzats, els quals 
són més sensibles a les pertorbacions elèctriques que els seus 
predecessors de generacions anteriors.

Això significa que una exposició prolongada a aquestes pertorbacions 
sense una protecció adequada pot contribuir a reduir la vida dels 
components electrònics dels nostres equips i ser l’origen d’algunes 
de les fallades més habituals, sense que siguem capaços de 
percebre-les en tota la seva magnitud.

Per prevenir aquestes situacions, la millor solució per protegir 
els equips informàtics i electrònics de petites oficines, despatxos 
de professionals, comerços i llars dels problemes que ocasionen 
les diferents pertorbacions de la xarxa elèctrica és un Sistema 
d’Alimentació Ininterrompuda (SAI).

Un SAI és sinònim d’eficiència i estalvi per diverses raons: en primer 
lloc, el seu comportament experimenta rendiments més alts, la qual 
cosa el converteix en una font d’energia més eficient; en segon 
lloc, elimina els harmònics que provenen de les càrregues cap a 
la xarxa i en permet una millor qualitat. A més a més, en eliminar 
les fluctuacions de la xarxa (talls de corrent, pics, etc.) s’evita que 
els sistemes s’aturin i es minimitzen les pèrdues d’energia quan es 
restableixen els sistemes.

Salicru disposa d’una àmplia gamma de SAI que s’adapten a les 
necessitats específiques de cada instal·lació. A més a més, gràcies 
a la tecnologia avançada i al disseny polivalent, és possible protegir 
amb un únic equip els diferents components que es poden trobar a 
llars, oficines i comerços:

Xarxa informàtica 
PC 
Perifèrics associats: monitor, impressora, disc dur extern, router...

Sistemes IT 
Servidors
Telefonia
ADSL/Fibra òptica
Router/commutadors

Solucions

PRODUCTES FUNCIONALITAT

Sistemes d’alimentació ininterrompuda 
(SAI)

Emmagatzemen energia per obtenir una continuïtat de subministrament de 
corrent altern

Protectors elèctrics actius Bases múltiples per a alimentació i protecció d’equipament domèstic i 
professional

Sistemes d’Alimentació Ininterrompuda (SAI)



· AXA
· BBVA
· Banc de Sabadell 
· Bank of China
· Carrefour

· Cepsa
· Credit Lyonnais 
· El Corte Inglés
· FNAC
· La Caixa

· Mapfre
· Media Markt
· Mercadona
· Paradores
· Santa Lucía

La gamma de solucions de Salicru per protegir l’electrònica a 
l’oficina, al comerç i a la llar es complementa amb els protectors 
elèctrics actius de bases múltiples d’última generació, els quals 
actuen davant de sobrecàrregues, sobretensions i descàrregues 
atmosfèriques i ofereixen diferents opcions:

· Àmplia gamma de models (3, 5, 6 i 7 preses)
· Doble carregador USB per carregar dispositius electrònics
· Preses orientades per facilitar la connexió
· Indicador de control de sobretensions
· Filtre EMI/RFI per atenuar els sorolls elèctrics
· Funció mestre/esclau per estalviar energia
· Recollidor de cables integrat

Els protectors elèctrics actius de Salicru ofereixen alimentació i 
protecció òptimes per a: 

Protectors elèctrics actius

Referències

“Els ordinadors personals estan subjectes a uns 1.400 problemes elèctrics l’any.”

· PC
· Monitor
· Impressora
· Router
· Hub/commutador
· Disc dur extern
· Telèfon
· TV/LCD
· Home cinema

· Consola de vídeo
· Hi-Fi
· Descodificador
· TDT
· SAT
· DVD
· Domòtica
· Electrodomèstics
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SAI Off-line multibase APFC de 650 i 850 VA

SPS SAFE

· Tecnologia Off-line.
· Disseny de base múltiple amb sis 

preses .
· Quatre bases amb reserva SAI i 

protecció de línia.
· Bases orientades per facilitar la 

connexió.
· Compatibilitat amb càrregues de 

tipus APFC.
· Interfície USB amb protocol HID.
· Protecció de línia de telèfon/ADSL 

+ xarxa Ethernet 10/100 Mb.

SPS HOME

· Tecnologia Line-interactive.
· Doble carregador frontal USB  

(2 A màx.).
· Compatible amb càrregues APFC 

(Active Power Factor Correction).
· Pantalla LCD completa amb tota la 

informació.
· Estabilització permanent (AVR).
· Interfície de comunicació USB amb 

protocol HID.
· Software de monitoratge per a 

Windows, Linux i Mac.

SPS SOHO+

SAI Line-interactive 500 - 2.200 VA amb doble carregador USB

· Tecnologia On-line doble conversió.
· Factor de potència de sortida 

FP = 0,9.
· Panell de control amb pantalla LCD 

i teclat.
· Format torre.
· Models SAI amb carregador extra 

per a ampliacions d’autonomia.
· Interfície USB HID de sèrie per a tots 

els models.
· Ranura intel·ligent per a  

SNMP/relés.

· Tecnologia Line-interactive amb 
sortida sinusoidal.

· Estabilització AVR permanent 
(Buck/Boost).

· Torre de format compacte.
· Interfícies de comunicació RS-232 

i USB-HID.
· Software de monitoratge i gestió 

per a Windows, Linux i Mac.
· Ranura intel·ligent preparada per 

a adaptador SNMP.

SLC TWIN PRO2

SPS ADVANCE T

SAI On-line doble conversió de 700 a 3.000 VA

SAI Line-interactive sinusoidal torre de 850 a 3.000 VA

· Tecnologia Line-interactive amb 
sortida sinusoidal.

· Estabilització permanent AVR.
· Factor de potència de sortida 

FP = 0,9.
· Panell de control amb pantalla 

LCD i teclat, orientable.
· Format convertible torre/rack (2U).
· Ampliacions d’autonomia 

disponibles per a totes les 
potències.

SPS ADVANCE RT2

SAI Line-interactive sinusoidal de 800 a 3.000 VA

Protectors actius elèctrics

· Protectors elèctrics actius d’última 
generació.

· Àmplia gamma de models (3, 5, 6 o 
7 preses).

· Models amb doble carregador USB 
incorporat .

· Preses orientades per facilitar la 
connexió.

· Possibilitat de muntatge a la paret.
· Indicador de control de sobretensions.
· Interruptor d’encesa/apagada a tots 

els models.


