
SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO 
ININTERRUPTA (UPS) 

ESTABILIZADORES-REDUTORES 
DE FLUXO LUMINOSO 

FONTES DE ALIMENTAÇÃO 

ONDULADORES ESTÁTICOS 

INVERSORES FOTOVOLTAICOS 

ESTABILIZADORES DE TENSÃO 

SERVIÇO E SUPORTE TÉCNICO

São diversas as causas (tempestades, raios, procura excessiva, desastres naturais, acidentes, etc.) que provocam as inúmeras 
perturbações eléctricas (cortes, microcortes, sobretensões, picos de tensão, etc.) que afectam todos os utilizadores de aparelhos 
eléctricos e, consequentemente, todos os utilizadores de equipamentos informáticos que dependem de um fornecimento eléctrico 
correcto e estável para poderem trabalhar de forma segura e eficiente. Os problemas eléctricos são responsáveis pela maior parte 
das falhas que ocorrem nos sistemas informáticos, chegando até a superar largamente as falhas provocadas por vírus informáticos. 
Portanto, para resolver estes problemas, a melhor solução é proteger-se com um sistema de alimentação ininterrupta. 

Os sistemas de alimentação ininterrupta (UPS) da série SPS HOME da Salicru, de tecnologia Off-line, estão disponíveis nas potências 
de 400 e 600 VA e são a protecção ideal para ambientes informáticos monoposto, tanto domésticos como profissionais. 

Dispõem de 6 bases de ligação com capacidade para a unidade central e para todos os periféricos associados. Com o objectivo de 
proporcionar uma protecção total, contam também com protecção para a ligação telefónica / ADSL, evitando a entrada de sobretensões 
e/ou ruído eléctrico através da linha telefónica. E para completar a protecção, dispõem de um software de monitorização e fecho de 
ficheiros para evitar desligamentos inesperados em situações de falhas prolongadas de energia.

SPS HOME: Protecção completa para equipamentos domésticos e profissionais

Concebidos no formato de base múltipla, os UPS da série SPS HOME dispõem de 6 tomadas tipo schuko, devidamente orientadas 
para permitir a ligação de transformadores e com protecção para crianças através de obturadores. Nos sistemas informáticos têm 
capacidade para proteger o computador e todos os periféricos associados (monitor, impressora, disco rígido externo, router, etc.

Aplicações: Protecção versátil para ambientes monoposto 

UPS Off-line 400 VA e 600 VASPS HOME

Prestações
· TecnologIa Off-line.
· Design de base múltipla com 6 tomadas tipo schuko.
· 4 tomadas com protecção UPS; todas as tomadas com protecção 
contra sobretensões.

· Botão multifunção On / Off.
· Detecção automática da frequência 50 ou 60 Hz.
· Indicadores luminosos de tensão presente, modo de bateria e 
falha de bateria.

· Porta USB para software de monitorização e fecho de ficheiros.
· Porta RJ-45 para protecção da linha telefónica / ADSL.
· Baterias substituíveis pelo utilizador.
· Capacidade de arranque a frio, função Cold Start.
· Ativando auto-teste na inicialização.
· Suportes para fixação mural.
· Reinício automático depois de falha de tensão e fim da 
autonomia.

· Garantia económica para equipamentos ligados de até 70.000€.  (1)

SPS HOME

(1) Apenas países da União Europeia.



SPS HOME
UPS Off-line 400 VA e 600 VA
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CARACTERISTICAS TÉCNICAS
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Solução completa 

Garantia Salicru

Software WinPower

· Software de monitorização e gestão do UPS para 
  fecho de ficheiros / aplicações.
· Suporta família Windows, Linux, Unix e Mac.

· UPS série SPS HOME.
· Cabo comunicação UPS / PC USB.
· Quick start guide.
· Certificado de garantia.
· Garantia económica.

· Registo on-line em www.salicru.com.
· 2 anos de garantia.
· Reposição do produto no escritório / domicílio 
  do utilizador. (1)

· Baterias cobertas pela garantia.

(1) Modo bateria

GAMA

4 x tomadas UPS.
2 x tomadas protecção contra sobretensões. 
Botão multifunção On / Off. 
Indicadores luminosos. 
Entrada AC. 
Porta USB. 
Protecção RJ-45 telefone / ADSL. 
Disjuntor protecção. 
Suporte para fixação mural.
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Descrição

www.linkedin.com/company/salicru

@salicru_SA

Rua Álvaro Ferreira Alves, 52 C Zona Industrial Santa Marta do Pinhal · 2855-591 CORROIOS (PORTUGAL) · FAX +351 214 938 157 portugal@salicru.com
+351 214 937 585  WWW.SALICRU.COM
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MODELO SPS HOME
TECNOLOGIA Off-line

ENTRADA Tensão nominal 230 V
Gama de tensão Até a 170 V - 265 V
Frequência nominal 50 ou 60 Hz
Margem de frequência ± 10%
Autodetecção de freqûencia Sim

SAÍDA Tensão 230 V
Precisão de tensão (1) ±10%

Frequência (1) 50 ou 60 Hz

Precisão de frequência (1) ± 1%
Forma de onda (1) Pseudosinusoidal

Tipo de tomadas Schuko

Nº de tomadas com autonomia + protecção 4

Nº de tomadas com protecção 2

Tempo de tranferência 2 / 6 ms.

PROTECÇÃO Entrada Disjuntor, reposição pelo usuário
Sobrecàrrega Modo AC e modo bateria

Curtocircuito Interrupção imediata
Protecção contra picos 480 Joules, 2 ms

Linha de dados Tel / Fax, modem, Internet ADSL + rede Ethernet 10 / 100 Mb

BATERIA Tipo Baterias hermética de chumbro-cálcio sem manutenção,
seladas, vida util 3 - 5 anos

Tempo de recarga 8 horas
Autonomia Até 20 minutos
Substitução Pelo própio utilizador

Protecção Contra descarga profunda
Contra cortocircuito mediante fusível

FUNÇÕES Arranque a frio (Cold Start) Sim
Autotest A cada inicialização

Reinício automático Sim

INDICAÇÕES Tensão presente LED verde
Modo bateria LED amarelo
Falha bateria LED vermelho

ALARMES Saída modo bateria Alarme sonoro cada 5 segundos
Bateria baixa (fim autonomia) Alarme sonoro cada segundo
Falha inversor Alarme permanente

COMUNICAÇÃO Porta USB
Software De monitorização e gestão para familia Windows, Linux, Unix e Mac

GERAL Altitude máxima 3.500 m.s.n.m. 
Humidade relativa Até 95%, sem condensação
Temperatura 0º C ÷ +40º C
Ruido acústico a 1 metro <40 dB

NORMATIVA Segurança EN-62040-1-1; EN-60950-1
Compatibilidade electromagnética (CEM) EN-62040-2
Gestão Qualidade e Ambiente ISO 9001 e ISO 14001

MODELO POTÊNCIA UPS
(VA / W)

POTÊNCIA TOTAL
(VA / W)

DIMENSÕES
(P x L x AL mm.)

PESO
(Kg) 

SPS.400.HOME 400 / 200 1.150 / 1.150 295 x 120 x 85 3,2
SPS.600.HOME 600 / 300 1.150 / 1.150 295 x 120 x 85 3,5

GARANTÍA2ANOS

PARA REPOSIÇÃO DO PRODUTO

VÁLIDO EM ESPANHA E PORTUGAL

(1) Consulte países com este serviço


