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Descrição

 

A Fonte No Break é um sistema de alimentação de alto desempenho, desenvolvida 

visando garantir uma maior eficiência em alimentação de equipamentos de rede, sua 

principal característica é prover alimentação ininterrupta.

Alimentação Ininterrupta (Online)

A fonte No Break realiza a comutação automática e online, de forma a manter e garantir 

a integridade do sistema sem quedas, além de proteger e aumentar a vida útil dos 

equipamentos a ela conectados.

Maior proteção a seu equipamento

Diversas funcionalidades extremamente úteis: Oferece grande proteção contra danos 

que podem ser causados aos equipamentos por motivo de variação, sobretensão, 

descargas entre outros acidentes ocasionados pela rede elétrica.

Sem Ventilação forçada

Sistema de alta performance que dispensa a necessidade de ventilação mecânica, 

isso garante um menor consumo, e não gera ruídos, além de eliminar o acúmulo de 

partículas de sujeiras, que são absorvidas pelo sistema de ventilação e que necessitam 

de limpezas periódicas.

Proteção contra aquecimento

Sistema de proteção de alimentação caso ocorra superaquecimento no equipamento.

Proteção contra inversão de polaridade de bateria

Sistema de proteção contra inversão de polaridade de bateria.
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Especificações Técnicas

Modelos disponíveis

Fonte No Break

Código: 6.03.033

6.03.034

6.03.026

Características

    Função No Break

    Caixa plástica ABS, anti chama

    Sem ventilação forçada

    Saída estabilizada de tensão em modo rede/bateria

    Proteção contra inversão no circuito de baterias

    Proteção contra descarga completa do banco de baterias

Fonte No Break 24V/7A

cód.: 6.01.071

Fonte No Break 48V/4A

cód.: 6.01.072

Observações sobre o uso

     A instalação deste equipamento dever ser realizada por um profissional qualificado.

   Excedendo a corrente de carga da fonte, a carga da bateria será comprometida, assim certifique-se que as cargas ligadas a 

fonte não excederão o limite de corrente.

     Fique atento com a polaridade das conexões para não haver danos aos equipamentos.

     Para associação do banco de baterias, consulte o manual do usuário.

Tensão de Entrada

Corrente de Entrada

Rendimento

Tensão de Saida

Corrente Total* (Carga + Bateria)

Potencia Total das saídas

Regulação de Saida

Proteção Sobrecarga

Comutação

Corrente de carga de Bateria

Proteção Inversão Bateria

Aterramento

Temperatura de Funcionamento

Umidade

Proteção Bateria 

Descarregada

12Volts 24Volts 48Volts

Indicação por led, SEM FUSÍVEL

12Volts

12A

144W

88 a 264 VAC

3,8A

92%

24Volts

10A

240W

0,5%

> 115% Corrente nominal

Online

700mA (máx.)

Carcaça

10% a 90% sem condensação

48Volts

5A 

240W

Modelo

Sistema de Rearme

Temperatura de Funcionamento

Umidade

Automático

-10º a 50ºC

10% a 90% sem condensação

~10,5V por Bateria (1 Bateria 12V/7A)

~21V por 2 Baterias (2 Baterias 12V/7A)

~42V por 4 Baterias (4 Baterias 12V/7A)

Fonte No Break 12V/8A

cód.: 6.01.070



Cenário de aplicação (Exemplo com Fonte 12 Vdc/8A)

~
Rede

110/220Vac
Bateria 12Vdc

Fonte No Break

 12Vdc/8A

ONU 

 12Vdc

 *12Vdc

(Rede)

Switch

(monitoramento)

* Somente em modo Rede

Telefone: 35 3471.1034
suporte@axglobal.com.br

Fonte No Break

Código: 6.03.033

6.03.034
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