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Nobreak Interativo  

- Potências  2000va
- Regulação através de micro steps
- Saída  semi-senoidal
- Totalmente microprocessado
- Controle eletrônico de tensão
- Display com informações
- Rearme automático após falta de energia

Acessorios

 Software de monitoramento

MKS Sistemas de Energia
     Esta linha de melhor custo beneficio, indicado 
para aplicações mais simples, uso em computadores, 
servidores, impressoras etc. Possui regulação de 
saída  controlada por  processador, baterias internas 
para  pequena autonomia e display de LCD  para 
visualização das grandezas elétricas. 

Principais Características

   Nossos nobreaks foram desenvolvidos para 
garantir uma resposta rápida  aos problemas 
de energia, para isso são equipados com 
algumas proteções:

- Sobre temperatura
- Sub e sobre tensão
- Ruídos elétricos
- Curto circuito

Informações via display

-Tensão de entrada e saída
- Tensão de Bateria
- Frequência
- Alarmes de falhas
- Carga ligada ao nobreak

Proteções 

Características técnicas 

Potências:

Monofásicos:
2000va

Tensões de Entrada :
Bivolt Automatico | 120V ou 220V

Tensão de saida:
 120V 

Variação de entrada:
 - 15% à + 15%

Regulação de saída:
+ ou - 8%

Tempo de  transferência:  5 ms

Fator de Potência de saída:
0,6

Sobre carga
Até 110 %  por 30 segundos
Até 120% por 10 segundos

Baterias

2000va: 2x18Ah

Tomadas

2000va  8 tomadas

* pode  ser fabricado em outras tensões

Proteções:
Sob e sub tensão,  sobre temperatura, 
ruídos de linha, curto circuito

Comunicação:
 USB (opcional)

Visualização
Display: informações de tensões, 
potencia, carga ligada ao nobreak 
avisos de problemas.
Led: Status on/off, aviso de falha.

Central de Atendimento

51 4007-2479 comercial@mksnobreak.com.br
Vendas

Autonomia 

2
kva

12 min plena carga
25 min meia carga

- Monitoramento de tensões de rede, bateria e saída
- Aviso de problemas, falta de rede, bateria baixa, etc
- Agendamento para desligamento dos  micros
- Log de eventos de monitoramento
- Shutdown  nos  computadores
- Disparo de email para alerta  do 
status de rede, bateria
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