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Eaton, PowerChain Management, ABM, 
ePDU, LanSafe, PowerVision e Power Xpert 
são marcas da Eaton Corporation ou suas 
subsidiárias e afiliadas.

A Eaton® Corporation é uma 
empresa global diversificada 
de gerenciamento de energia, 
que em 2009 atingiu vendas 
de US$ 11,9 bilhões. É líder 
mundial em sistemas elétricos 
e componentes para controle, 
distribuição e qualidade de 
energia. Também é líder em 
serviços e sistemas hidráulicos 
para equipamentos industriais, 
móveis e aéreos, sistemas 
de direção inteligente para 
economia de combustível e 
segurança em caminhões, 

No-breaks

Também conhecidos como UPS, estes 
produtos são fabricados com diferentes 
tecnologias para atender aplicações de 
pequeno, médio e grande porte:

- No-breaks Monofásicos 

A linha de no-breaks monofásicos Eaton 
começa em 600 VA e chega a 20 kVA, 
atendendo desde usuários domésticos 
até pequenos ambientes corporativos. 
Com tecnologias linha interativa e 
on-line dupla conversão, estes produtos 
oferecem proteção que vai muito além da 
falta de energia, garantindo a segurança 
de seu patrimônio, mesmo nas condições 
mais adversas de alimentação.

- No-breaks Trifásicos

Com potências de até 4,4 MVA e 
tecnologia on-line dupla conversão, os 
no-breaks trifásicos Eaton combinam 
proteção contra todos os problemas de 
energia, alta eficiência, mais energia por 
metro quadrado e confiabilidade extrema.

Utilizados em sistemas de missão crítica, 
eles garantem resultados impecáveis 
mesmo sob condições muito exigentes, 
como apagões e outras situações-limite. 
Presentes nas maiores empresas do 
país, em data centers, hospitais, bancos, 
telecomunicações e todo tipo de aplicação 
que requeira energia ininterrupta e livre 
de qualquer problema, os no-breaks 
Eaton são projetados para proteger muito 
mais do que equipamentos. Eles também 
protegem o meio ambiente.

A Eaton possui a tecnologia essencial 
para manter sua operação longe do 
escuro, no verde, na era da TI Verde. 

Além de no-breaks, a Eaton 
também oferece outras linhas de 
produtos, tornando-a referência 
em soluções para qualidade de 
energia.  
 
Acessórios

. QBM - Quadro de Bypass      
  Manual 
. CDB - Chave de Desconexão de  
  Bateria 
. Gabinete de Paralelismo 
. Gabinete de Transformadores 
. Gabinete e Estante de Baterias 
. QDCA - Quadro de Distribuição  
  de Corrente Alternada 
. TVSS - Supressor de Surto 
. ATS - Chave Automática de  
  Transferência 
. Ar-condicionado de Precisão 
 
Chaves Estáticas (STS) 
Solução ideal para aplicações 
que requerem transferências 
seguras de carga – podem 
transferir cargas elétricas de 
uma fonte de energia para 
outra e coordenar o sistema 
de distribuição de energia, 
eliminando a chance de perda de 
energia em sistemas de missão 
crítica. 
 
PDUs e RPPs 
As Unidades de Distribuição de 
Energia (PDUs) Eaton fornecem 
distribuição de energia confiável, 
possuindo opções de isolação, 
transformação e distribuição 
elétrica, além de proteção dos 
equipamentos. 
Como unidades autônomas, 
os Painéis Remotos de Energia 
(RPPs) Eaton podem ser 
aplicados a qualquer sistema 
de distribuição de energia, 
simplificando futuras expansões. 
 
ePDU®s 
Assim como os PDUs, os 
ePDUs distribuem energia 
especificamente para racks 
com alta densidade de energia 
e são projetados para atender 
ampliações de energia da 
instalação. 
 

Soluções de Conectividade 
Linha completa de dispositivos 
de conectividade para seus 
equipamentos, que permite a 
supervisão dos mesmos e de 
parâmetros relativos a energia 
da rede, temperatura e umidade 
do ambiente. 
 
Softwares 
A Eaton possui as melhores 
ferramentas para as diferentes 
necessidades de monitoração e 
gerenciamento remoto de seus 
equipamentos e instalações 
elétricas: 
 
- Eaton LanSafe® 
Sistema de monitoração de 
no-breaks e desligamento 
ordenado dos equipamentos 
conectados, em caso de falta de 
energia. 
 
- Eaton NetWatch Client 
Com as mesmas características 
do LanSafe, esse software foi 
projetado para trabalhar em 
conjunto com as diversas opções 
de conectividade. 
 
- Eaton MultiView 
Visualizador baseado em 
Windows para gerenciamento 
simultâneo de múltiplos 
no-breaks, através de opções 
de conectividade e do software 
Eaton LanSafe. 
 
- Eaton WinPower 
Sistema de monitoração de 
no-breaks e desligamento 
ordenado dos equipamentos 
conectados, em caso de falta 
de energia, específico para os 
no-breaks NV e DX.

 
- Eaton Personal Solution-Pac 
Permite desde um simples 
shutdown até uma solução 
ponto-a-ponto, com ações 
versáteis e automáticas. 
 

serviços para atender às mais 
diversas necessidades de seus 
clientes: manutenções avulsas 
e contratuais, suporte técnico, 
treinamento, gerenciamento 
remoto SIGMA-r, atendimentos 
em garantia (com a opção de 
garantia estendida), análise 
termográfica e de qualidade da 
energia, bem como soluções 
integradas dentro do conceito 
PowerChain Management.

 
PowerChain Management® 
- Assuma o controle de sua 
cadeia de energia 
A demanda por eletricidade 
confiável tem se tornado, cada 
vez mais, um fator crítico e que 
merece atenção. Por isso, a 
Eaton desenvolveu o conceito 
PowerChain Management, uma 
solução integrada de produtos, 
serviços e gerenciamento de 
energia que gera maior eficiência 
operacional, minimiza os riscos 
e utiliza o capital investido de 
forma efetiva, diminuindo, assim, 
os gastos com infraestrutura e 
potencializando a capacidade de 
energia de suas aplicações. 

sistemas de controle de ar para 
motores automotivos, bem 
como soluções inteligentes 
para economia de combustível 
e aumento da performance 
e segurança em motores e 
outros sistemas. A empresa 
possui aproximadamente 70.000 
colaboradores e comercializa 
seus produtos em mais de 150 
países. 

Com mais de 40 anos de 
experiência no mercado de 
energia, a Eaton é líder mundial 
no fornecimento de soluções 

para gerenciamento, proteção e 
qualidade de energia, atendendo 
às altas demandas requeridas 
atualmente.

Os produtos Eaton são utilizados 
em ambientes nos quais a 
estabilidade e a confiabilidade 
de energia são essenciais, 
como, por exemplo:

- Tecnologia da informação (TI); 
- Comunicação de voz e dados; 
- Financeiro; 
- Médico-hospitalar;   
- Industrial;                                   
- Militar e aeroespacial.

Sua empresa é movida por energia. A Eaton é movida a inovação em  
qualidade de energia. Não ligue nada sem ligar para a Eaton.

- Eaton PowerVision® 
Sistema de gerenciamento 
remoto de múltiplos no-breaks 
com registro e banco de dados 
dos logs de eventos, alarmes, 
medições e notificações ao 
usuário. 
 
- Eaton Power Xpert® 
Sistema de gerenciamento  
pró-ativo para grandes plantas e 
equipamentos de missão crítica, 
tanto dos equipamentos Eaton 
como de outros fabricantes. 
 
Baterias 
As baterias Eaton para no-breaks, 
reguladas por válvulas, possuem 
grande capacidade de ciclagem e 
baixa autodescarga, garantindo 
ótimo desempenho e vida útil 
prolongada. 
 
Sistemas de Energia em 
Corrente Contínua 
Soluções que atendem a todos 
os tipos de necessidades de 
telecomunicações com elevada 
densidade de potência, eficiência 
e flexibilidade. 

Serviços 
Com uma equipe de profissionais 
próprios, altamente qualificados 
e estrategicamente distribuídos 
por todo o país, a Eaton conta 
com uma ampla gama de 

Ano a ano, a empresa vem 
investindo no desenvolvimento 
de tecnologias e aquisições, 
que ampliaram ainda mais seu 
portfolio, posicionando-a como 
a mais completa fornecedora 
de soluções para qualidade de 
energia no Brasil e no mundo.

Esse catálogo foi preparado 
para mostrar uma visão geral da 
gama de soluções da Eaton. 

ESTADOS UNIDOS
8609 Six Forks Road
Raleigh, NC 27615
Tel. +1 919 872 3020 
 
www.eaton.com.br/powerquality

MÉXICO
WTC Cidade do México
Montecito, 38 - Piso 26  
Oficinas 13-22
Col. Nápoles
03810 - México, DF
Tel. +52 55 9000 5252

ARGENTINA
WTC Cidade de Buenos Aires
Lima, 355 - Planta Baja
C1073AAF - Buenos Aires
Tel. +54 11 4124 4000

BRASIL
Av. Ermano Marchetti, 1435 C
Água Branca
05038-001 - São Paulo - SP
Tel. +55 11 3616 8500

Eaton PowerChain Management

No-breaks Eaton
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até  98% no modo 
energy saver

1 a 20 kVA 20 a 40 kVA400 a 2000 VA 700 a 3000 VA1250 a 3000 VA500 a 1400 VA 500 a 1500 VA 5 e 6 kVA
8 a 10 kVA (mono)
15kVA (tri-mono)

15 a 40 kVA 40 a 160 kVA 225 a 4400 kVA12 kW por módulo

Proteção perfeita 
para residências e 
pequenos escritórios. 
Estabiliza flutuações 
no fornecimento da 
energia e protege 
linhas telefônicas, 
modems e conexões à 
internet por um preço 
acessível. 

Protege servidores 
corporativos 
e pequenos 
data centers da 
instabilidade de 
energia. Oferece 
gerenciamento 
eficiente e minimiza 
o tempo de recarga, 
através de uma dupla 
entrada de energia.

Protege servidores 
corporativos e 
pequenos data centers 
da instabilidade de 
energia. Oferece 
gerenciamento 
eficiente.

Ideal para escritórios e pequenos 
servidores, oferece proteção 
contra paradas de energia e 
perda de dados. Possui tamanho 
compacto e apresenta alta 
eficiência.

Solução ideal para cargas críticas, 
fornecendo excelente performance 
em pouco espaço, com custo 
competitivo. 
Oferece opção de instalação em 
rack ou torre, através do versátil 
modelo dois-em-um, além de 
prover autonomia adicional através 
de módulos externos de baterias 
(EBMs).

Planejado para pequenos 
a médios negócios, possui 
porta serial e USB para 
comunicação com o software 
LanSafe, além de contar 
com o Software Suite da 
Eaton. Para prolongar 
a vida útil da bateria, 
incorpora a tecnologia ABM. 
Proporciona, ainda, saída de 
onda senoidal pura durante a 
operação da bateria.

Oferece a solução ideal para 
proteção de energia em servidores, 
sistemas de armazenamento, 
equipamentos de rede e outros 
dispositivos críticos. Para prolongar 
a vida útil da bateria, incorpora 
a tecnologia ABM. Proporciona, 
ainda, saída de onda senoidal pura 
durante a operação da bateria 
e, com seu formato rack, ocupa 
apenas 1U de altura, ampliando 
o espaço no rack para outros 
equipamentos críticos.

Adequado para redes que 
exigem energia contínua 
e condicionada. Oferece 
autonomia prolongada 
para sistemas críticos. 

Protege os 
equipamentos e 
garante que, em caso 
de queda de energia 
por longos períodos, os 
computadores sejam 
desligados de modo 
ordenado.  Aumenta a 
vida útil das baterias, 
através da tecnologia 
ABM, processo 
inteligente de recarga 
em três estágios.

Dispõe das mesmas 
vantagens que o 
no-break Eaton 
9155, porém é 
um equipamento 
trifásico. Adequado 
à CPDs e processos 
industriais, entre 
outras aplicações. 

Oferece o mais alto nível de 
proteção do mercado, pois a 
topologia de dupla conversão 
isola completamente a energia 
da saída das anormalidades 
da energia de entrada, 
com tensão e frequência  
reguladas. Seu gerenciamento 
remoto permite a análise 
avançada das condições 
do no-break, garantindo a 
tomada de ações preventivas 
no sistema.

Oferece confiabilidade e 
disponibilidade de energia para 
grandes sistemas de missão 
crítica, através da integração de 
módulos redundantes em uma 
única unidade pré-instalada. 
Possui tamanho reduzido e o 
menor peso da categoria, além 
do maior índice de eficiência 
entre todos os fabricantes.

Ideal para ambientes de TI, permitindo 
expansões através de sua estrutura 
escalonável. Possui alta eficiência e 
alta densidade de energia, aceitando 
diversas configurações.
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7,5 e 10 kVA

Proporciona proteção 
de energia eficiente e 
confiável em um espaço 
de rack de apenas 6U, 
incluindo baterias. 
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Linha interativa senoidal 
por aproximação

Tecnologia 

Faixa de Potência 

Eficiência 

On-line dupla 
conversão

On-line dupla 
conversão

On-line dupla conversãoLinha interativa
senoidal puro

Linha interativa 
senoidal puro

Linha interativa 
senoidal puro

On-line dupla conversão On-line dupla conversão On-line dupla conversão On-line dupla 
conversão

On-line dupla conversão On-line dupla conversãoSistema inteligente: on-line dupla conversão 
ou dupla conversão sob demanda
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0,90,90,9 (modelos S); 0,80 (modelos RT)

7 a 11 kVA (mono);  
5 a 11 kVA (tri-mono)

5 a 20 kVA
700 a 1500 VA;
2200 e 3000 VA

650 a 2000 VA;  
1250 a 3000 VA (modelos S)

Ideal para utilização em servidores rack 
e para ambientes variados, com alta 
disponibilidade e eficiência de energia.

Próprio para o segmento de TI, devido 
à sua concepção modular. Possui alta 
eficiência e alto fator de potência, 
além de oferecer a possibilidade de 
crescimento escalonável, diminuindo o 
custo inicial do projeto.

Graças ao controle individual das 
tomadas de saída, oferece as funções de 
descarga, rearmação distante e arranque 
sequencial, além de oferecer solução 
para longas autonomias. Apresenta 
flexibilidade de formato e de conexão, 
com excelente fator de potência.

Possui excelente relação custo-
benefício, graças à topologia linha 
interativa de alta frequência, além 
de oferecer flexibilidade de formato 
e de conexão.
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Nível de Proteção contra Problemas de Energia
 

Modelo Rack
Modelo Torre
Arquitetura Escalonável
Fator de Potência de Entrada
Fator de Potência de Saída1

 

Capacidade de Extensão da Autonomia
Gerenciamento Avançado de Baterias (ABM®)
Gerenciamento Remoto
Capacidade de Paralelismo
Troca de Componentes “a Quente”2

Adequação à TI Verde
Softwares de Gerenciamento
Principais Diferenciais 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1Os valores são aproximados e variam de acordo com a potência do equipamento.  

2Troca de componentes (baterias e/ou módulos eletrônicos), sem necessidade de interrupções do sistema.

     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                             


