
LARES, ESCRITÓRIOS 
E LOJAS
Proteção avançada e versátil de equipamentos informáticos, 
telefonia e multimédia 

Tempestades, raios, procura excessiva… são diversas as causas que 
provocam as numerosas perturbações elétricas que podem afetar 
os equipamentos informáticos e eletrónicos, tanto de ambientes 
profissionais, como domésticos. 

Numerosos estudos apontam para estas anomalias no abastecimento 
elétrico como sendo o principal problema que pode afetar um 
sistema informático e a sua vulnerabilidade. De facto, o principal 
fator de perda de dados em ambientes digitais não são os vírus, mas 
sim as alterações da alimentação elétrica, circunstância que provoca 
quase metade do total das perdas de dados.

O impacto económico desta perda em escritórios e lojas pode ser 
enorme e ter graves implicações para clientes, fornecedores e 
trabalhadores. Calcula-se que de cada 100 perturbações, 40 causam 
perdas de dados ou ocorrências nas cargas conectadas.

Não devemos igualmente esquecer que as alterações da 
rede também podem pôr em perigo a própria integridade dos 
equipamentos informáticos, multimédia ou de telefonia, reduzindo 
a sua vida útil e, nos casos mais graves, exigindo a sua substituição, 
com o consequente aumento dos custos de investimento.

Vivemos na sociedade da informação digital e 
tecnológica, na era da conectividade. Nos nossos 
lares, escritórios e pequenas lojas, dispomos de um 
número significativo de equipamentos informáticos e 
multimédia conectados à rede elétrica, que também 
constituem um importante banco de armazenagem 
de ficheiros e dados pessoais e profissionais e sem a 
duplicidade do suporte impresso que seria necessário 
em muitos casos.

O elevado valor estratégico desses ficheiros e dados, 
bem como de todas as tecnologias e sistemas associados 
aos mesmos têm, no entanto, uma forte dependência: a 
necessidade de dispor de um abastecimento elétrico 
estável e de qualidade que garanta o poder usufruir 
de forma ininterrupta dos benefícios que nos trazem. 
Para tornar isto possível, a Salicru dispõe das soluções 
mais ótimas para assegurar a integridade e a proteção 
máxima em qualquer momento.

Sobretensões 
transitórias e 
permanentes

Subtensões e 
vazios de tensão

Principais perturbações elétricas

No âmbito doméstico, pequenos escritórios e lojas, as perturbações 
elétricas mais frequentes e que podem prejudicar com maior 
intensidade os equipamentos informáticos e eletrónicos conectados 
à rede são os seguintes:

Perturbações de 
alta frequência

Cortes e 
microcortes



A missão da Salicru é assegurar uma disponibilidade energética 
ótima e garantir uma proteção avançada e versátil dos equipamentos 
tecnológicos, tanto informáticos como multimédia, no ambiente 
doméstico e profissional. 

Para uma proteção avançada e versátil de equipamentos informáticos, 
telefonia e multimédia de escritórios, lojas e lares, a Salicru conta 
com uma ampla gama de Sistemas de Alimentação Ininterrupta (UPS) 
e de protetores elétricos ativos.

Os atuais sistemas de armazenagem, servidores e eletrónica 
associada de rede utilizam componentes miniaturizados que são 
mais sensíveis às perturbações elétricas que os seus predecessores 
das gerações anteriores.

Isso significa que uma exposição prolongada a essas perturbações 
sem uma proteção adequada pode contribuir para a redução da 
vida útil dos componentes eletrónicos dos nossos equipamentos e 
originar algumas das suas mais habituais anomalias, sem que as 
consigamos notar em toda a sua dimensão.

Para prevenir estas situações, a melhor solução para proteger os 
equipamentos informáticos e eletrónicos dos pequenos escritórios, 
gabinetes de profissionais, lojas e lares dos problemas causados 
pelas diferentes perturbações da rede elétrica é um Sistema de 
Alimentação Ininterrupta (UPS).

Um UPS é sinónimo de eficiência e economia por várias razões: em 
primeiro lugar, o seu comportamento experimenta rendimentos mais 
elevados, o que os converte em fontes de energia mais eficientes; 
em segundo lugar, eliminam os harmónicos provenientes das cargas 
para a rede, permitindo uma maior qualidade desta. Além disso, 
ao eliminar as flutuações da rede (cortes de corrente, picos, etc.), 
evitam a paragem dos sistemas, minimizando as perdas de energia 
na reposição dos sistemas.

A Salicru dispõe de uma ampla gama de UPS que se adaptam às 
necessidades específicas de cada instalação. Além disso, graças à 
sua tecnologia avançada e conceção polivalente, é possível proteger 
com um único equipamento os diferentes componentes que podemos 
encontrar em lares, escritórios e comércios:

Rede informática 
PC 
Periféricos associados: monitor, impressora, disco rígido 
externo, router…

Sistemas IT 
Servidores
Telefonia
ADSL/Fibra ótica
Router/switchs

Resoluções

PRODUTOS FUNCIONALIDADE

Sistemas de alimentação ininterrupta 
(UPS)

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

Protetores elétricos ativos Blocos de tomadas múltiplas para alimentação e proteção de equipamento 
doméstico e profissional

Sistemas de Alimentação Ininterrupta (UPS)



· 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

A gama de soluções da Salicru para proteger a eletrónica no 
escritório, loja e lar é complementada com os protetores elétricos 
ativos de blocos de tomadas múltiplas de última geração que atuam 
perante sobrecargas, sobretensões e descargas atmosféricas, 
oferecendo diferentes opções:

· Ampla gama de modelos (3, 5, 6 e 7 tomadas)
· Carregador USB duplo para carregar dispositivos eletrónicos
· Tomadas orientadas para uma ligação fácil
· Indicador de controlo de sobretensões
· Filtro EMI/RFI para atenuação de ruídos elétricos
· Função master/slave para poupança energética
· Enrolador de cabos integrado

Os protetores elétricos ativos da Salicru oferecem uma alimentação 
e proteção ótima para: 

Protetores Elétricos Ativos

Referências

“Os computadores pessoais estão sujeitos a 1400 problemas elétricos por ano.”

· PC
· Monitor
· Impressora
· Router
· Hub/switch
· HDD externo
· Telefone
· TV/LCD
· Home cinema

· Videoconsola
· Hi-Fi
· Descodificador
· TDT
· SAT
· DVD
· Domótica
· Eletrodomésticos
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Equipamentos
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UPS Off-line multitomadas APFC de 650 VA e 850 VA

SPS SAFE

· Tecnologia Off-line.
· Conceção com tomada múltipla de 

seis entradas. 
· Quatro entradas com reserva UPS 

e proteção de linha.
· Tomadas orientadas para facilitar 

a ligação.
· Compatibilidade com cargas APFC.
· Interface USB com protocolo HID.
· Proteção de linha de telefone/

ADSL + rede Ethernet 10/100 Mb.

SPS HOME

· Tecnologia Line-Interactive.
· Carregador frontal duplo USB  

(2 A máx.).
· Compatível com cargas APFC 

(Active Power Factor Correction).
· Monitor LCD completo com toda a 

informação.
· Estabilização permanente (AVR).
· Interface de comunicação USB com 

protocolo HID.
· Software de monitorização para 

Windows, Linux e Mac.

SPS SOHO+

UPS Line-interactive 500 VA - 2200 VA com carregador  
duplo USB

· Tecnologia On-line de conversão 
dupla.

· Fator de potência de saída FP = 0,9.
· Painel de controlo com monitor 

LCD e teclado.
· Formato de torre.
· Modelos UPS com carregador 

adicional para ampliação da 
autonomia.

· Interface USB HID de série para 
todos os modelos.

· Slot inteligente para SNMP/relés.

· Tecnologia Line-interactive com 
saída sinusoidal.

· Estabilização AVR permanente 
(Buck/Boost).

· Formato de torre compacto.
· Interfaces de comunicação RS-232 

e USB-HID.
· Software de monitorização e 

gestão para Windows, Linux e 
Mac.

· Slot inteligente para adaptador 
SNMP.

SLC TWIN PRO2

SPS ADVANCE T

UPS On-line de conversão dupla de 700 VA a 3000 VA

UPS Line-interactive sinusoidal em torre de 850 VA a 3000 VA

· 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.

SPS ADVANCE RT2

UPS Line-interactive sinusoidal de 800 VA a 3000 VA

Protetores ativos elétricos

· Protetores elétricos ativos de 
última geração.

· Ampla gama de modelos (3, 5, 6 e 
7 tomadas).

· Modelos com carregador duplo 
USB integrado. 

· Tomadas orientadas para uma 
ligação fácil.

· Possibilidade de fixação mural.
· Indicador de controlo de 

sobretensões.
· Interruptor para ligar/desligar em 

todos os modelos.


