
SPS NET
SAI CC compacte amb bateries d’ió liti

Aplicacions: Mantenir-se connectat a internet és 
cada dia més important

L’SPS NET es recarrega connectat a la xarxa elèctrica i és la solució 
òptima per a PIMES i oficines domèstiques i s’ha creat per evitar la 
inactivitat durant una apagada. Assistir a videoconferències, enviar 
correus importants, seguir connectat a una xarxa privada virtual (VPN) 
o continuar gaudint de l’oci digital són activitats que es poden in-
terrompre de manera inesperada a causa d’un tall d’energia. L’SPS 
NET els donarà la tranquil·litat de tenir garantida la connexió a la 
xarxa Wifi quan més ho necessitin. 

SPS NET: Gran autonomia per a dispositius de xarxa 
davant de talls de tensió

L’SPS NET de Salicru és un Sistema d’Alimentació Ininterrompuda 
(SAI) compacte que està especialment pensar per alimentar domòti-
ca, mòdems i routers (+ONT) durant un període de temps prolongat 
quan es produeix un tall d’energia. L’SPS NET no només protegeix 
els seus equips contra sobretensions, sinó que li donarà la tranqui-
l·litat de saber que, durant una interrupció del corrent elèctric, tindrà 
prou energia emmagatzemada en la seva bateria d’ió liti de 7800 
mAh perquè els dispositius de la seva xarxa domèstica segueixin 
connectats a internet. Així podrà seguir en contacte amb els éssers 
estimats, continuar una videoconferència o acabar de veure el capítol 
de la seva sèrie preferida sense haver de consumir dades de la seva 
tarifa de 4G/5G. L’SPS NET és fàcil d’instal·lar i no requereix cap 
coneixement tècnic per connectar-lo amb els dispositius de xarxa, 
com ara routers, càmeres IP, alarmes o sistemes domòtics. Tampoc 
genera sorolls o calor i, per tant, pot instal·lar-se a qualsevol espai de 
l’entorn domèstic o laboral.
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Característiques tècniques

MODEL SPS NET
ENTRADA Tensió nominal 90 V AC ~ 264 V AC

Freqüència nominal 50 Hz ~ 60 Hz

SORTIDA Tensió nominal 12 V DC

Precisió tensió (mode bateria) ± 5%

Potència 12 W ( 1 A.)

Potència màxima 25 W (2,1 A.)

Temps de transferència 0 ms.

Sobrecàrrega admissible Mode bateria Sí, sortida <11,4 V durant 10 s. Sortida <10,8 V durant 0,4 s.

Sobrecàrrega admissible Mode Online Sí, sortida <11,7 V durant 10 s.

BATERIA Tipus de bateria Ió Liti

Tensió nominal 3,7 V DC

Capacitat 7,8 Ah (3 × 2600 mAH)

Tensió de càrrega 4,2 V ± 0,05 V DC

Temps de recàrrega 5 hores, al 90% de la capacitat

Autonomia >120 minuts (router estàndard)

Consum sense càrrega < 0,8 W

ALTRES FUNCIONS Cold-start (arrancada des de bateries) Si

PROTECCIÓ Curtcircuits de sortida Sí (<5 V durant 3 ms.)

NORMATIVA Seguretat EN62368-1

Comptabilitat electromagnètica (CEM) EN55032 Class A / EN61000-3-2 / EN61000-3-3 / EN55035

Gestió de Qualitat i Ambiental ISO 9001 & ISO 14001

CONTINGUT Contingut de la capsa Contingut de la capsa: 1 × SPS NET, 1 × cable dual de CC, 
1 × cable d’entrada de CA, 2 × adaptadors de CC, Guia ràpida, Garantia

GARANTIA Garantia 3 anys

DIMENSIONS Fondària × Amplada × Alçada (mm) 40 × 80 × 150

PES Pes (kg) 0,33

CODI 658BB000005
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Prestacions
 ∙ Bateria d’ió liti de 7800 mAh.
 ∙ Ampli marge de tensió d’entrada (90 V ÷ 265 V).
 ∙ Sortida a 12 V CC sense necessitat d’un transformador extern.
 ∙ Autonomia de fins a 4 hores.
 ∙ Baix autoconsum (< 0,8 W)
 ∙ No produeix soroll ni calor.
 ∙ Disseny compacte i lleuger.
 ∙ Protecció contra llamps, sobretensions i pics de tensió.
 ∙ Indicació d’autonomia disponible mitjançant una barra de llums 
LED.
 ∙ Botó d’encesa/apagada.
 ∙ Possibilitat de muntatge en paret.
 ∙ Cable de sortida dual amb connectors i adaptadors (x2) compatibles 
amb la gran majoria de routers del mercat.
 ∙ Garantia de 3 anys.
 ∙


