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Schneider Electric
Como especialista global em gestão de energia em 
mais de 100 países, a Schneider Electric oferece 
soluções integradas para diversos segmentos de 
mercado, obtendo posições de liderança em Energia 
e Infraestrutura, Indústrias e Fabricantes de Máquinas, 
Data Centers e Prédios residenciais e não-residenciais. 
Focada em oferecer energia mais segura, confiável 
e sustentável, a Schneider Electric, presente no Brasil 
há mais de 65 anos, tem o compromisso de ajudar 
pessoas e organizações a utilizar de maneira mais 
eficiente a energia.



Por que escolher 
Schneider Electric

Schneider Electric 
Industrial Solutions
Equipamentos para aplicações industriais possuem 
características bastante particulares. Preocupações 
com a facilidade de instalação, manutenção e segurança 
de operação, além obviamente da confiabilidade, são 
extremamente importantes. A flexibilidade de adaptação 
para necessidades específicas e suporte de pré 
e pós-venda são pontos chave para este tipo de solução.

O que é
Energia Segura
Hoje em dia, energia segura não se 
restringe apenas a Data Centers. Com 
o avanço nos sistemas de informação, 
transmissão e armazenamento de 
dados, virtualização e também na 
ampliação de sistemas embarcados 
em diversas aplicações, energia segura 
tornou-se vital em ambientes industriais, 
comerciais e hospitalares.
Todos os consumidores estão sujeitos 
a faltas de energia. Porém, quando 
os sistemas de informação estão 
envolvidos, as perdas tornam-se 
potencialmente maiores, com prejuízos 
incalculáveis. Não apenas as faltas de 
energia, mas uma série de distúrbios da 
rede elétrica podem causar esses danos.

Existem diversas soluções em 
energia segura, cada uma com suas 
características e particularidades, 
porém nem todas conseguem 
proteger a carga crítica de 
todos esses distúrbios. Somente 
equipamentos com topologia  
On-Line de Dupla Conversão 
(Conforme NBR15014) oferecem 
essa proteção completa.

Nossos equipamentos são 
projetados e produzidos desta 
forma, desde os monofásicos de 
pequeno porte até os trifásicos de 
alta potência, sempre oferecendo 
o máximo de proteção e 
confiabilidade para a operação de 
cargas críticas.

• Parceiros distribuídos por todo o Brasil
• Reposição rápida de peças
• Tecnologia 100% nacional
• Mais de 30 anos de mercado atendendo 

os principais segmentos
• Customização de equipamentos para 

atender às suas necessidades
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Com foco nisso, a Schneider Electric 
apresenta produtos e serviços 
específicos para este mercado, 
possuindo um portfólio 
completo. A empresa conta 
com equipes técnicas de 
desenvolvimento, engenharia 
e suporte, além de fábricas no 
Brasil, tornando a aquisição 
e manutenção de sistemas de energia 
crítica eficiente e confiável.



Soluções para
cargas que não
podem parar

Nobreaks



Top DSP
• Trifásico

• Potência: 10 a 50 kVA

• Tensão: 208V / 220V / 380V / 440V / 480V
  *Outras sob consulta

• Gerenciamento MODBUS ou SNMP

• Grau de Proteção IP42

• Operação em paralelo de até 6 unidades

• Retificador 6 ou 12 pulsos

• Fator de potência de saída 0,9

• Acesso 100% frontal

Sistemas confiáveis de energia são requisitos 
indispensáveis não apenas para cargas de 
informática, mas também em processos industriais, 
sistemas de automação e controle, hospitais, 
subestações, sistemas de mineração, óleo e gás, 
entre outras. Nesse tipo de aplicação, robustez 
é a palavra-chave. Esses equipamentos, além de 
tecnologia avançada, precisam ser projetados e 
desenvolvidos a partir de topologias que garantam 
operação ininterrupta sob as mais severas 
condições de carga, da rede elétrica e do ambiente 
a que estão submetidos. Todas essas necessidades 
e características se traduzem nos nobreaks 
Top-DSP. Além de elevada capacidade de 
customização a diferentes níveis de tensão de 
entrada e saída, esse equipamento possui uma 
estrutura mecânica que facilita os processos de 
manutenção, atendendo aos requisitos da NR-10. 
A presença do transformador isolador na saída 
do inversor agrega uma maior confiabilidade ao 

Robustez e Confiabilidade
sistema, principalmente em aplicações industriais, 
onde os distúrbios da rede elétrica são muito mais 
severos, fornecendo maior proteção às cargas 
críticas. Opções de redundância Hot Stand-By 
ou Paralelo Ativo (até 6 unidades) garantem uma 
operação contínua para a carga crítica, mesmo 
sob condições de falha. Diferentes opções de 
retificadores (6/12 pulsos) permitem adaptar 
o equipamento às mais diversas aplicações 
atendendo a todas as necessidades do cliente. 
Toda essa tecnologia e robustez fica visível através 
do display LCD ou software de gerenciamento, 
permitindo a visualização de todas as grandezas 
elétricas do equipamento, alarmes e eventos 
registrados. 
Sem dúvida, é a solução mais completa do mercado 
para aplicações críticas.



Trunny
• Trifásico (Entrada) – Monofásico (Saída)

• Potência: 7,5kVA a 20kVA

• Tensão: 220V/380V (Entrada) 120V/220V (Saída)
- *Outras sob consulta

• Gerenciamento SNMP

• Grau de proteção IP42

• Confiabilidade total com operação 
  Hot Stand-by

• Transformador isolador interno 
  na saída e opcional no bypass

Manter um sistema trifásico equilibrado é sempre um 
desafio para os times de manutenção, principalmente 
quando as cargas são predominantemente monofásicas 
e estão instaladas em ambientes que sofrem 
constantes mudanças de layout. Buscando garantir 
uma melhor divisão de cargas, a linha de nobreaks 
Trunny possui entrada trifásica e saída monofásica. 
À medida em que as cargas são conectadas na 
saída do equipamento, essa topologia garante que 
a divisão seja naturalmente realizada entre as três 
fases da entrada, garantindo o equilíbrio
total do sistema trifásico. Essa topologia também 
confere ao equipamento elevada robustez, 
suportando variações na tensão de entrada de até 
-25%. Isso prolonga a vida útil das baterias devido à 
redução nos ciclos de carga e descarga. Aliado ao 
transformador isolador na saída e também disponível 
no bypass (opcional), essa família de equipamentos 
garante o fornecimento de energia confiável para 
sistemas críticos, adaptando facilmente os níveis 

Proteção para 
Cargas Monofásicas

de tensão de entrada e saída a diferentes valores, 
dispensando o uso de componentes externos. 
Também está disponível, em todos os equipamentos 
dessa família, o gerenciamento via RS-232 ou TCP/IP. 
Essas interfaces permitem o gerenciamento remoto 
total do equipamento, aumentando ainda mais a 
confiabilidade do sistema.



Active
• Trifásico

• Potência: 40 a 60 kVA

• Tensão: 220V
- *Outras sob consulta

• Gerenciamento MODBUS ou SNMP

• Grau de proteção IP42

• Retificador IGBT

• Fator de Potência de saída 0,9

• Acesso 100% frontal

Concebida para as aplicações trifásicas exigentes 
em termos de performance e confiabilidade nas 
mais variadas aplicações, a família de nobreaks 
Active utiliza avançadas tecnologias em sistemas 
de potência e controle. Com uma topologia e 
características que possibilitam aplicação com 
cargas que demandem alta potência ativa e em 
redes elétricas que precisem manter alto fator de 
potência e baixo nível de harmônicos, esta linha de 
nobreak atende cargas variadas desde ambientes 
de TI até indústrias. O retificador composto de 
IGBTs garante um controle preciso da corrente de 
entrada do nobreak e permite uso com geradores 
de forma eficiente. O fator de potência de saída de 
0,9 garante potência suficiente para praticamente 
todo tipo de carga. Com mecânica versátil, que 
permite aplicações em ambientes agressivos com 
uso da versão no gabinete com grau de proteção 
IP42, garante mais confiabilidade mesmo em locais 
que não são tipicamente propícios para instalação 
de equipamentos elétricos. A possibilidade de 
paralelismo ativo permite criar sistemas robustos 

A maior proteção em um 
design mais robusto

de energia segura, trazendo mais tranquilidade e 
reduzindo a possibilidade de falhas para as cargas 
mais críticas. A interface homem-máquina do Active 
possui um amplo display gráfico LCD com 16 
linhas e 40 colunas. É o maior display da categoria, 
garantindo um acesso fácil e organizado a todas 
as informações do produto. Além disso, esses 
nobreaks possuem um painel sinótico independente 
do display LCD, informando o status das principais 
estruturas e grandezas elétricas monitoradas. Isso 
tudo para fornecer o máximo de informações sobre 
a operação do sistema. Todas as informações do 
equipamento ficam disponíveis para monitoração 
remota via porta serial RS-232/RS-485, Modbus ou 
TCP/IP (via CP Agent / CP Station).



Soluções para 
conversão 
de energia 
alternada em 
contínua

Retificadores



Retificador Trifásico
 

• Corrente de Saída: 35A a 300A

• Tensão de Saída: 24V / 48V / 110V / 125V / 250V

• Tensão de Entrada: 220V / 380V / 440V / 480V
  *Outras sob consulta

• Grau de proteção IP42

• Visualização completa da operação do
  equipamento via painel sinótico e display LCD

• Diversos protocolos de comunicação 
  para gerenciamento e supervisão

• UDQs configuráveis em função da aplicação

• Corrente de carga configurável 
  para as baterias

• Acesso 100% frontal

• Ventilação Natural ou Monitorada

A família de Retificadores da Schneider Electric é
composta por equipamentos totalmente voltados
para aplicações industriais, concessionárias de
energia, subestações e eletrocentros. Produzidos a
partir de uma topologia robusta com transformador
isolador na entrada e retificador tiristorizado,
garantem energia ininterrupta para cargas
críticas que trabalham em corrente contínua.
O Retificador Industrial Trifásico - RIT - tem como
função principal alimentar a carga (Consumidor)
e carregar o banco de baterias. Possui etapas de
proteção atráves de diodos (UDQ’s) mantendo
a tensão CC do Consumidor dentro dos níveis
nominais, mesmo durante os processos de
equalização e flutuação do banco de baterias.
O sistema de controle e supervisão totalmente
microprocessados garantem acesso total às
configurações e informações do equipamento.
Essas informações ficam disponíveis ao usuário
através de diferentes interfaces de comunicação:
RS-232 / RS-485 / MODBUS / TCP/IP (Via
CP Agent e CP Station) ou DNP3, permitindo

Retificador 
Industrial Trifásico

o gerenciamento remoto total. Além disso, o painel 
sinótico e o display LCD permitem a visualização 
de todas as grandezas elétricas e o status dos 
componentes internos do retificador. Devido à grande 
capacidade de customização, fácil adaptação 
a diferentes níveis de tensão e uma mecânica 
robusta com elevado grau de proteção (IP), esses 
equipamentos podem ser utilizados em diversos 
segmentos da indústria (Papel e Celulose), mineração, 
óleo & gás, refinarias, distribuição de energia, hospitais, 
entre outros. Essas aplicações não podem sofrer 
interrupção no fornecimento de energia, sendo
o retificador responsável pela alimentação dos 
sistemas de instrumentação, automação (PLCs),
relés de proteção, disjuntores e demais 
componentes críticos.



Analisador 
de Baterias
• Opera com baterias estacionárias 
  ou seladas

• Monitora individualmente cada
  bateria do banco

• Totalmente autônomo, realiza o teste 
  sem nenhuma interferência no nobreak

• Análise feita pela impedância, independente 
  dos processos de carga e descarga

• Painel com display LCD facilita a operação

• Possibilita agendamento dos testes

• Permite monitoração via SNMP

Inversor de Tensão
• Monofásico ou Trifásico

• Potência: 1 a 30 kVA

• Tensão de Entrada: 48V / 125V / 240V

• Tensão de Saída: 120V / 220V / 380V  
  *Outras sob consulta

• Chave Estática Interna 

• Transformador isolador interno

• Versão em rack 19” até 3 kVA



Assistência Técnica
Equipamentos que fornecem energia confiável e de qualidade, com atendimento qualificado 
e personalizado em todo Brasil

Oferecemos soluções em equipamentos com tecnologia 100% nacional e com diferentes configurações 
que atendem os mais variados segmentos do mercado. Tudo isso para garantir a segurança e o perfeito 
funcionamento das cargas críticas da sua empresa. Além disso estão disponíveis os serviços de 
pós-venda com pronto atendimento, parceiros técnicos credenciados treinados em fábrica, além da 
disponibilidade de peças em todo o território nacional.

Unidade Comercial
e Parque Fabril

Planos de Manutenção
Sua empresa não pode parar
Oferecemos as melhores soluções em energia segura para você e sua empresa. Além de produzir 
equipamentos extremamente confiáveis, específicos para o condicionamento de energia, a Schneider 
Electric pode acompanhar de perto o seu desempenho em campo, administrando a manutenção com 
uma equipe especializada e pronta para atender suas necessidades. Tudo para maximizar 
a confiabilidade da energia que move a sua empresa.

Vantagens para sua empresa

• Pronto atendimento em todo o território, facilitando o deslocamento para a manutenção.

• Funcionamento pleno dos equipamentos através do acompanhamento especializado e constante, 
garantindo longa vida ao produto e aumentando o seu índice de confiabilidade.

• Qualidade e agilidade no fornecimento de peças originais. A Schneider Electric garante a rapidez 
que você precisa na reposição de peças.



Centro de Treinamentos
treinamento.br@schneider-electric

Telefone: +55 11 3792-3535

Baixe o aplicativo 

Suporte rápido e conveniente.
Disponível em

blog-br.schneider-electric.com

SchneiderElectric

SchneiderElecBR

SchneiderElectricBR

Encontre nossa empresa no:

Atendimento ao Cliente: 
0800 7289 110 ou (11) 4501-3434
ccc.br@schneider-electric.com
www.schneider-electric.com.br 
Filial: (51) 3515- 6100 / 3515 6160
application.itb.is@schneider-electric.com

As informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações técnicas sem prévio aviso.
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