
GUIA DE VENDAS
SMART-UPSTM ON-LINE
A nova geração da linha APC Smart-UPSTM On-line 

traz para o mercado os Nobreaks mais gerenciáveis, 

confiáveis e eficientes da categoria. Conheça todos os 

benefícios desses modelos para os seus clientes e esteja 

preparado para aumentar suas vendas.
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GUIA DE VENDAS - SMART-UPSTM ON-LINE

APC SMART-UPS ON-LINE

SRT8KXLI

GUIA DE VENDAS - LINHA SRT

O Guia de Vendas irá ajudá-lo a identificar qual dos novos Nobreaks  

On-line de dupla conversão é ideal para atender à necessidade  

do seu cliente. Você encontrará neste material:

•	 Características e benefícios dos Nobreaks SRT;

•	 Vantagens da nova linha em relação a antiga oferta SURT;

•	 Principais argumentos de vendas dos novos Nobreaks frente  

à concorrência;

•	 Perguntas que ajudam a identificar oportunidades de vendas; 

•	 Respostas a perguntas frequentes (FAQ);

•	 Acessórios indicados para uma venda mais completa.

CONHEÇA A NOVA LINHA

Os novos modelos da linha Smart-UPS™ On-line são para clientes que necessitam de Nobreaks ainda mais 
poderosos e eficientes, com mais opções de gerenciamento inteligente. A linha SRT exemplifica o porquê da 
APC by Schneider Electric ser a líder mundial no mercado de Nobreaks de alto desempenho.

Refere-se à linha do produto. 
Nesse caso, SRT é a nova linha de 
Nobreaks Smart-UPS On-line.

Potência do  
Nobreak  em VA. 
Nesse exemplo: 
8000VA.

Indica que o modelo 
possui expansor de 
baterias externas

“I” representa que a tensão do 
Nobreak é de 230V. Se for um 
“T”, a tensão é de 208V.

Entendendo o SKU:
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GUIA DE VENDAS - SMART-UPSTM ON-LINE

•	 Características e benefícios dos Nobreaks SRT;

•	 Vantagens da nova linha em relação a antiga oferta SURT;

•	 Principais argumentos de vendas dos novos Nobreaks frente  

à concorrência;

•	 Perguntas que ajudam a identificar oportunidades de vendas; 

•	 Respostas a perguntas frequentes (FAQ);

•	 Acessórios indicados para uma venda mais completa.

Todos os modelos conversíveis para aplicações Torre ou em Racks

PARTNUMbER POTêNCIA 
VA/W

TENSãO DE 
ENTRADA/SAíDA(V)

CONExãO DE 
ENTRADA

CONExãO 
DE SAíDA

ExPANSãO 
DE bATERIA SMARTSLOT

GERENCIA-
MENTO VIA 

REDE

SRT5KxLT 5000VA 
4250W

208/208 (240V  
SELECIONáVEL)

L6-30P
(2) L6-20R                       
(2) L6-30R

SRT5KxLI 5000VA 
4500W

230/230 (220V, 240V 
SELECIONáVEL)

CAbO 3 CONDUTORES 
1 (F-N-T)

(6) IEC 320 C13              
(4) IEC 320 C19

SRT6KxLT 6000VA 
6000W

208/208 (240V  
SELECIONáVEL)

CAbO 3 CONDUTORES 
(2F+T)

(2) L6-20R, 
(3) L6-30R, CAbO 3 

CONDUTORES (2F+T)   

SRT6KxLI 6000VA 
6000W

230/230 (220V, 240V 
SELECIONáVEL)

CAbO TRêS  
CONDUTORES  

(1 F+N+T)

(6) IEC 320 C13,
(4) IEC 320 C19, CAbO 

3 CONDUTORES 
(F-N-T)   

SRT8KxLT 8000VA 
8000W

208/208 
(240V  

SELECIONáVEL)

CAbO 3 CONDUTORES 
(2F+T)

(4) L6-20R                       
(2) L6-30R, CAbO 
3 CONDUTORES 

(2F+T) 

SRT8KxLI 8000VA 
8000W

230/230 OU 400 
(220V, 240V OU 

380V, 415V  
SELECIONáVEL)

CAbO 3 CONDUTORES 
(1 F+N+T), 

CAbO 5 CONDUTORES 
(3 F+N+T)

(6) IEC 320 C13,            
(4) IEC 320 C19, CAbO 

3 CONDUTORES 
(F-N-T) 

SRT10KxLT
10000VA 
10000W

208/208 (240V  
SELECIONáVEL)

CAbO 3 CONDUTORES 
(2F+T)

(4) L6-20R                       
(2) L6-30R, CAbO 3 

CONDUTORES (2F+T) 

SRT10KxLI 10000VA 
10000W

230/230 OU 400 
(220V, 240V OU 

380V, 415V  
SELECIONáVEL)

CAbO 3 CONDUTORES 
(1 F+N+T), 

CAbO 5 CONDUTORES 
(3 F+N+T)

(6) IEC 320 C13,            
(4) IEC 320 C19, 

CAbO 3  
CONDUTORES (F-N-T) 

Conheça os novos SKUS:

Características e benefícios da linha Smart-UPSTM On-line

Display LCD gráfico com luz de fundo multicolorida: interface intuitiva que 
fornece informações detalhadas e precisas, alertas visuais, além da capacidade  
de configurar o Nobreak localmente.

Dupla Conversão On-line: oferece regulação de tensão e frequência e tempo  
de transferência zero para cargas reativas (máquinas, equipamentos de laboratório  
e outros), garantindo mais proteção e segurança para aplicações críticas.

Alto fator de potência: maior potência real em watts. Fator de potência 0,9  
para modelos de 5kVA e unitário para modelos de 6kVA a 10kVA.

Modelos Rack/Torre conversíveis: garante a instalação em ambas as aplicações.

bypass automático e manual embutido: assegura uma alimentação perfeita para  
a carga, mesmo em caso de falha do Nobreak.

1

4

5

3

2
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GUIA DE VENDAS - SMART-UPSTM ON-LINE

Gerenciamento inteligente das baterias

- Controle inteligente da tensão do carregador em 
função da temperatura das baterias, prolongando 
a vida útil das mesmas.

- Avançados algorítimos preveem com precisão  
a data para substituição das baterias internas.

- Reconhece automaticamente os bancos de 
baterias externos adicionados, aumentando  
o tempo de autonomia instantaneamente.

Autonomia expansível: mais tempo 
de execução para aplicações críticas 
através de bancos de baterias externas.

6

Grupos de tomadas controladas

Capacidade para controlar um grupo de tomadas  
de saída independente das principais. Possibilita:

- Reinicialização de dispositivos independentes 
(grupos) sem precisar reiniciar o Nobreak;

- Desligamento/Reinicialização sequenciado;

- Desligamento de cargas não críticas com base em 
uma variedade de parâmetros (tempo da bateria, 
tempo de autonomia restante, sobrecarga);

- Programação de horários de inatividade para 
conservar energia.

11

12

Atualização de firmware: permite ao usuário fazer 
atualizações de firmware através das portas de  
comunicação ou NMC. 

Função Green mode: de forma inteligente e com  
o máximo de confiabilidade, os Nobreaks da linha  
Smart-UPS On-line SRT desabilitam os circuitos internos 
subutilizados, proporcionando alta eficiência energética 
e economia ao reduzir consideravelmente o consumo do 
Nobreak quando o mesmo está em modo rede. A eficiência  
se aproxima de 98%, o que economiza custos de operação  
e ainda reduz o aquecimento do Nobreak, aumentando a vida 
útil dos seus componentes.

Medidor de energia embutido: mede o consumo de energia 
e exibe a eficiência do Nobreak em vários modos de operação 
para fácil rastreamento de energia.

Desligamento de Emergência: fornece um desligamento 
remoto do Nobreak em caso de incêndio ou outra emergência.

7

10

8

9
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Hotswap (troca a quente de baterias): garante que o Nobreak 
continue  funcionando e protegendo os equipamentos, até mesmo 
no momento de substituição das baterias.

Placa de comunicação para gerenciamento via rede e 
monitoramento ambiental incorporada: monitoramento e controle 
remoto do Nobreak e do ambiente via rede através de placa 
integrada, liberando o SmartSlot para que os clientes possam 
acrescentar acessórios para opções de comunicação adicionais.

SmartSlot: tecnologia APC by Schneider Electric que permite a 
personalização do Nobreak por meio de placas acessórios para 
opções de comunicação adicionais.

Portas de comunicação: serial, USB, Ethernet e SmartSlot.

Protocolos de comunicação: serial Modbus, resumo de energia, 
USB, HTTP, SNMP e Telnet

Dupla tensão de entrada (apenas para os modelos de 230V de 
8kVA e 10kVA): permite uma segunda fonte de entrada para ser 
conectada ao bypass do Nobreak

1:1, 3:1 Opções de entrada Hard Wire (3PH apenas para 
os modelos de 230V de 8kVA e 10kVA): o produto pode ser 
conectado para entrada 3PH ou 1PH.

Funcionamento sem bateria: capacidade de proteger 
imediatamente equipamentos quando a energia retorna, mesmo 
após uma descarga completa das baterias.

3 anos de garantia (2 anos para baterias): 1 ano adicional  
de garantia para eletrônicos, dando ainda mais tranquilidade 
aos consumidores.

13

14
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Características e benefícios do Display LCD 

Indicador de carga conectada Carga da bateria

Botão Liga/desliga

Status do Nobreak
•	  Tensão de saída
•	  Tensão de entrada
•	  Frequência de saída
•	  Tempo de autonomia
•	  Carga

Status do Nobreak:
•	Tensão	de	saída
•	Tensão	de	entrada
•	Frequência	de	saída
•	Tempo	de	autonomia
•	Carga
•	Saúde	da	bateria

Controle:
•	Configuração	do	Nobreak	 

e grupos de saídas
•	Configuração	de	variação	 
de	regulação

•	Tensão	de	saída	e	frequência
•	Idioma,	brilho	e	contraste
•	Volume	do	alarme
•	Endereço	de	IP

Testes e diagnósticos:
•	Inicia	testes	de	calibração	das	 

baterias e tempo de autonomia

Sobre:
•	Número	de	série	do	Nobreak	 

e das baterias
•	Previsão	da	data	de	substituição	 

das baterias

Laranja:	indica	uma	condição	
que	requer	atenção

Com	precisão,	fornece	atualizações	de	status	em	tempo	real	na	escolha	de	menus	básicos	ou	avançados.

O display pode ser 
girado,	adequando-se	ao	
uso	nas	configurações	
torre	ou	rack,	e	
inclinado,	para	a	melhor	
visibilidade	em	casos	
em que o Nobreak 
for	colocado	no	chão	
ou montado na parte 
inferior	do	rack.

Vermelho: indica um alarme do 
Nobreak	que	requer	atenção	imediata
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GUIA DE VENDAS - SMART-UPSTM ON-LINE

PHASE-OUT (SURT) NOVOS MODELOS SRT

- SRT5KxLI

- SRT5KxLT

SURT6000xLI SRT6KxLI

SURT6000xLT SRT6KxLT

SURT8000xLI SRT8KxLI

SURT8000xLT SRT8KxLT

SURT10000xLI SRT10KxLI

SURT10000xLT SRT10KxLT

SURT192xLbP SRT192bP

SURT192RMxLbP2 SRT192bP2

CARACTERíSTICAS OFERTA SURT OFERTA SRT 

Topologia On-line Dupla Conversão

SmartSlot

Modelos Rack/Torre conversíveis

Regulação da tensão de saída +/- 1%

bypass automático 

HotSwap (troca a quente de baterias)

Dupla tensão de entrada. SURT 15kVA e 20kVA apenas 230V  
e SRT: 8kVA e 10kVA apenas 230V

Detector automático de bancos de baterias externas

Previsão da data de troca das baterias

Display LCD gráfico multicor 

Fator de Potência Unitário (modelos de 6kVA até 10kVA)

Funcionamento sem bateria

Green mode

Grupos de tomadas controladas

3 anos de garantia (2 anos para baterias)

DIFERENCIAIS

Modelos	que	a	nova	linha	APC	 
Smart-UPSTM	On-line	substitui:

Principais	diferenciais	em	relação	
aos	modelos	SURT:

Principais diferenças dos modelos SRT 6kVA
•	 Potência de saída 6000 Watts
•	 Espaço em rack 4U
•	 Conexão de entrada cabo 3 condutores  
•	 Tomadas de saída
•	 Novo banco de baterias 192V para modelos  

de 5 e 6 kVA (SRT192BP)

Principais diferenças dos modelos SRT 8kVA
•	 Potência de saída 8000 Watts 
•	 Tomadas de saída
•	 Novo banco de baterias 192V para modelos  

de 8 e 10 kVA (SRT192BP2)

Principais diferenças dos modelos SRT 10kVA
•	 Potência de saída 10.000 Watts 
•	 Tomadas de saída
•	 Novo banco de baterias 192V para modelos  

de 8 e 10 kVA (SRT192BP2)
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GUIA DE VENDAS - SMART-UPSTM ON-LINE

DIFERENCIAIS

O que temos que a concorrência não tem?

- Alto fator de potência;

- Placa de gerenciamento de rede e monitoramento ambiental incorporada;

- Linha completa de 5kVA até 10kVA, além de diversas outras soluções 

complementares e integradas para atender à diferentes necessidades 

de infraestrutura de TI;

- Previsão da data de substituição das baterias;

- Display LCD gráfico com luz de fundo multicolor;

- Funcionamento sem necessidade de baterias carregadas.

CARACTERíSTICAS CONCORRêNCIA bENEFíCIOS APC

Potência real Alto fator de potência: de 0,9 (5kVA)  até 1 (6, 8 e 10kVA), 
garantindo maior potência ativa

Placa de comunicação para 
gerenciamento via rede e 
monitoramento ambiental incorporada

A placa de comunicação incorporada libera o SmartSlot para 
que os clientes possam acrescentar acessórios para opções de 
comunicação adicionais

Previsão da data para substituição 
das baterias

Os clientes podem substituir as baterias antes da falha. Identifica  
com precisão as datas em que cada bateria deverá ser trocada

Display LCD gráfico com luz de fundo 
multicolorida

Informações sobre o status do Nobreak em tempo real.  
Alertas visíveis (cores)

Operação sem bateria
Capacidade de proteção imediata dos equipamentos quando 
retorna o fornecimento de energia, mesmo com as baterias 
descarregadas

Green mode Alguns modelos Função Green mode aumenta a eficiência do Nobreak, reduzindo 
custos energéticos sem sacrificar nenhuma proteção

Grupos de tomadas controladas Alguns modelos

Reinicie dispositivos especificamente sem precisar reiniciar todo 
o nobreak, sequencie a incialização e o desligamento automático 
dos sistemas e desconecte cargas não críticas, economizando 
bateria e aumentando a disponibilidade para os equipamentos 
que não podem parar

3 anos de garantia (2 anos para 
baterias)

Alguns modelos
1 ano adicional de garantia, dando ainda mais tranquilidade aos 
consumidores
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GUIA DE VENDAS - SMART-UPSTM ON-LINE

GERENCIAMENTO

A placa integrada, além de possuir o gerenciamento via rede, também vem com portas de entrada  

e saída compatíveis com sensor de temperatura, umidade e acessório de E/S de contato seco.

UPS Network Card 
Management (AP9630 e AP9631)

Além do monitoramento e controle remoto do Nobreak via rede, 
a placa AP9631 também vem com portas de entrada e saída 
compatíveis com sensor de Temperatura, sensor de Temperatura 
e Umidade e acessório de E/S de contato seco.

Compatibilidade com sistemas 
empresariaisˈ
Software de gerenciamento pode ser incorporado dentro 

de sistemas próprios da empresa, facilitando e unificando 

o gerenciamento dos dispositivos. 

Acesso via Browser ˈ
Acesso rápido e de qualquer lugar dentro de uma rede segura 

através de um navegador (browser). 

Gerenciamento remoto via rede ˈ

É possível fazer, além do monitoramento, o controle e as 

programações remotamente para todos os Nobreaks via rede, 

eliminando a necessidade de conectar diretamente o Nobreak via 

cabo USB para programar/executar funções individualmente e 

dispensando o envio de técnicos para o local. 

Múltiplos usuários – Perfil do usuário ˈ
Suporta acesso simultâneo em navegadores WEB de até 

8 usuários e de até 3 para acesso na interface de linha de 

comando de rede.

Execução de ações com o computador 
desligado ˈ
Permite que os comandos programados sejam executados mesmo 

com o computador desligado, eliminando a necessidade do 

computador funcionando 24h e garantindo que nenhum comando 

seja perdido.

Monitoramento 
e controle centralizado

Compatível com InfrastruXure
Central ou Manager

Servidores
de rede 

Servidores
de rede 

Características e benefícios

Compatibilidade com sistemas 
empresariais

Software de gerenciamento pode ser 
incorporado dentro de sistemas próprios 
da empresa, facilitando e unificando o 
gerenciamento dos dispositivos.

Acesso via browser 

Acesso rápido e de qualquer lugar dentro  
de uma rede segura através de um  
navegador (browser).

Gerenciamento remoto via rede 

É possível fazer, além do monitoramento,  
o controle e as programações remotamente 
para todos os Nobreaks via rede, eliminando 
a necessidade de conectar diretamente 
o Nobreak via cabo USB para programar 
e executar funções individualmente,  
dispensando o envio de técnicos para o local.

Múltiplos usuários – Perfil do usuário

Suporta acesso simultâneo em navegadores WEB  
de até 8 usuários e de até 3 para acesso na interface 
de linha de comando de rede.

Execução de ações com o computador desligado 

Permite que os comandos programados sejam 
executados mesmo com o computador desligado, 
eliminando a necessidade do
computador funcionando 24h para garantir que 
nenhum comando seja perdido.

Características e benefícios do
PowerChute 
Network Shutdown 
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Perguntas que ajudam a identificar  
oportunidades de vendas

A sua empresa tem uma iniciativa sustentável ou outro incentivo para reduzir os seus custos de energia? 

Se o cliente for ambientalmente consciente e/ou estiver buscando reduzir custos com energia, esse é o momento 
de apresentá-lo à função Green mode. Deixe claro também que mesmo sem estar no modo Green mode, esses 
modelos possuem uma das melhores eficiências energéticas da categoria.
Outras features que devem ser apresentadas nesse caso:
• Medidor de energia embutido, pois o usuário poderá monitorar o consumo energético de cada  

equipamento conectado.
• Grupos de tomadas ontroladas que, além de outras funcionalidades, permite a programação de períodos  

de inatividade especificamente para um ou mais grupos de tomadas, o que reduz o consumo de energia.

Você já teve que reiniciar dispositivos remotamente, mas não queria desligar o Nobreak inteiro?

Você precisa de desligamento sequenciado para cargas críticas e não críticas?

Você precisa conservar a capacidade da bateria em interrupções prolongadas para dispositivos críticos?

Se o cliente possui alguma dessas necessidades, o grupo de tomadas controladas será um grande diferencial, 
podendo ser decisivo para a compra. Apresente os benefícios dessa feature.

Você precisa de orçamento com muita antecedência para substituições das baterias do Nobreak?

Para a maioria das empresas, o processo de aquisição de materiais demanda um bom tempo. Até mesmo em 
empresas onde a compra é mais simples, existem fatores que impedem a aquisição imediata de materiais. Dessa 
forma, a previsão da data em que as baterias devem ser substituídas ajuda o gestor de TI a gerenciar esse 
tempo, estando devidamente preparado quando a data chegar. 

Seu ambiente de TI possui restrição de espaço?

Os novos Smart-UPSTM On-line fornecem potência, disponibilidade e gerenciamento avançado em menos espaço. 
Os modelos são compactos e versáteis, podendo serem usados em aplicações Torre ou Rack.
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GUIA DE VENDAS - SMART-UPSTM ON-LINE

TEMPO DE AUTONOMIA ESTIMADO PARA MEIA/PLENA CARGA (MINUTOS)

SRT5KxLT SRT6KxLT SRT8KxLT SRT10KxLT

baterias internas 12,6 / 4,4 8,3 / 2,3 14,4 / 5,2 11,4 / 3,7

1 banco de baterias 49,0 / 21,8 34,7 / 14,9 34,2 / 14,6 27,9 / 11,5

2 bancos de baterias 87,8 / 40,4 62,9 / 28,3 55,0 / 24,4 45,1 / 19,7

3 bancos de baterias 128,1 / 59,7 92,1 / 42,2 76,4 / 34,6 62,8 / 28,1

4 bancos de baterias 169,5 / 79,5 122,1 / 56,5 98,3 / 45,0 81,0 / 36,7

É necessário disponibilidade para cargas críticas durante falhas no fornecimento de energia? Qual tempo  
de autonomia é necessário?

Essa pergunta é essencial para saber qual o Nobreak indicado e se é necessária a venda conjunta de bancos 
de baterias (quantidades). Todos os modelos da linha possuem expansor de autonomia, podendo alimentar 
equipamentos por horas durante falhas de energia prolongadas. Contam ainda com recursos, como o 
desligamento de cargas não críticas, que preservam as baterias do Nobreak, aumentando o tempo de autonomia. 
Informe também aos clientes que o extensor de bateria inteligente reconhece automaticamente os bancos 
conectados, aumentando instantaneamente o tempo de autonomia.

Atualmente você sofre com a incapacidade ou dificuldade de gerenciar múltiplos locais?

Possui muitos ativos para armazenar e gerenciar?

Os Smart-UPSTM On-line possuem uma série de recursos que facilitam a vida dos gestores de TI através de um 
gerenciamento avançado. São eles:
• Gerenciamento local via display
• Gerenciamento via rede
• Grupos de tomadas controladas
• Gestão inteligente das baterias
• Alarmes visuais
• Data de substituição das baterias

Além disso, o software exclusivo que acompanha os modelos possui diversas opções para gerenciamento 
avançado de multiplos equipamentos remotamente via rede. Informações em tempo real, relatório de eventos 
e avaliações de riscos juntamente com ações recomendadas, diagnósticos, desligamento seguro do sistema, 
notificações de falhas e desligamento e reinicialização programadas são algumas das muitas funcionalidades  
do software.
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1. Quais são os principais benefícios dos novos modelos em relação à antiga plataforma SURT?

• Detecção automática dos bancos de baterias externas
• Previsão da data de substituição das baterias
• Display LCD gráfico multicolorido
• Fator de potência unitário (modelos de 6kVA - 10KVA)
• Funcionamento sem bateria
• Green mode
• Grupos de tomadas controladas
• 3 anos de garantia (2 anos para baterias)

2. Com esses modelos, é possível fazer paralelismo?

Não é possível fazer paralelismo nem de soma de cargas e nem de redundância com esses modelos.  
Há realmente a necessidade de um paralelismo para a aplicação do cliente? Se sim, e o mesmo esteja disposto  
a investir, poderão ser indicados os nobreaks APC da linha Symmetra.

3. Esses Nobreaks são de dupla conversão?

Sim, os Nobreaks são de dupla conversão, possuindo tempo de transferência zero.

4. Todos os modelos possuem fator de potência unitário?

Apenas os modelos de 5kVA possuem fator de potência 0,9. Os demais modelos (6, 8 e 10kVA) possuem  
FP unitário.

5. Os modelos podem ter saída trifásica ao invés de monofásica?

Todos os modelos proporcionam somente saída monofásica. Os modelos XLI  de 8kVA e 10kVA permitem 
entrada trifásica, mas saída somente monofásica. Caso seja necessária a saída trifásica, indique os modelos 
SRT15KRMXLI e SRT20KRMXLI.

6. É necessário adquirir algum acessório para montagem em rack?

Sim, esses novos Nobreaks vêm com suportes para montagem em torre e são conversíveis para aplicação em 
rack, porém é necessário adquirir o kit de trilhos para montagem em rack (SRTRK2 19 inch - Kit trilho  
(5,6,8 e 10 kVA). 

Perguntas frequentes:
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Existem muitos tipos de Nobreaks no mercado hoje, deve-se ter muito cuidado para garantir que não esteja sendo 
comparada “maçã” com “laranja”. Fator de potência, tempo de autonomia, eficiência, recursos avançados de 
gestão, padrões de design, qualidade do produto e seus componentes são alguns atributos a serem considerados 
quando se comparam modelos diferentes.

A substituição das baterias é sempre uma opção, mas os novos Smart-UPSTM On-Line oferecem diversos recursos 
avançados adicionais que podem fazer da compra de um novo Nobreak uma escolha ainda melhor. O fator de 
potência unitário, as características mais inteligentes, como o grupo de tomadas controladas, o novo display LCD 
e a alta eficiência energética podem ajudá-lo a economizar tempo e dinheiro, ao mesmo tempo em que aumentam 
sua capacidade de monitoramento e controle.

A nova linha Smart-UPSTM On-line usa um novo protocolo operacional chamado “Microlink”. Para os clientes 
existentes que utilizam UPSlink, temos uma placa acessório opcional que fornece uma porta serial DB9 e converte 
“Microlink” para UPSlink (AP9620).

A vida útil das baterias de ácido seladas depende de dois fatores principais - o uso e o ambiente térmico. A vida da 
bateria é tipicamente de 3 a 6 anos. Os novos Smart-UPSTM On-Line têm um sistema de gerenciamento de baterias 
melhorado, que otimiza a vida útil das baterias e resulta em um tempo de duração igual ou melhor do que qualquer 
concorrente. Esta geração de Smart-UPSTM  On-Line tem uma função pró-ativa de gerenciamento de bateria que 
informa ao usuário com antecedência a data em que deve ser feita a substituição de cada uma das baterias. 
Patente pendente.

O Smart-UPSTM On-Line foi introduzido pela primeira vez em 1999 e se provou confiável no mercado. Além disso, 
os nobreaks Smart-UPS On-Line passam pelos requisitos de testes mais rigorosos do que os outros Smart-UPSTM 
passam, e também são aceitos pelos principais padrões OEMs e de indústrias. Esses fatores garantem que o novo 
Smart-UPSTM On-Line continuará a fornecer a confiabilidade lendária dos Smart-UPSTM para manter os dispositivos  
e aplicações críticas em funcionamento.

Eu gosto do Nobreak da APC, mas o modelo do concorrente é mais barato.

Comprei um Nobreak há 3 ou 4 anos. Por que eu deveria comprar um novo Nobreak quando eu posso 
apenas substituir a bateria?

Nós gostamos do novo Smart-UPSTM On-Line, mas nós usamos “UPSLink” (ou UPSD) e desenvolvemos 
nossa própria interface.

O concorrente afirma que a “gestão de baterias avançadas“ do Nobreak deles dobra a vida útil da 
bateria. Quanto tempo duram as baterias do Nobreak APC?

Estou preocupado com a compra do Nobreak por ser de outra marca. Como eu sei que sua 
performance será confiável?

Como lidar com as seguintes situações:
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bancos de baterias externas:

SRT192bP: Banco de baterias de 192 V,  
para modelos de 5 kVA e 6 kVA
SRT192bP2: Banco de baterias de 192 V,
para modelos de 8 kVA e 10 kVA

Kits para instalação em Rack:

SRTRK2: kit de montagem em rack para
Smart-UPS SRT 5/6/8/10 kVA
SRTRK3: APC Smart-UPS SRT 2 kits de trilho para montagem 
em rack dos nobreaksSmart-UPS SRT 2.2/3/5/6/8/10 kVA

Modelo das baterias internas para substituição:

APCRbC140

Placas de gerenciamento:

AP9630: placa de gestão de UPS via rede com PowerChute 
Network Shutdown
AP9631: placa de gestão de UPS via rede com PowerChute 
Network Shutdown e Monitorização Ambiental
AP9335TH: sensor de temperatura e humidade APC™
AP9810: acessório de contato a seco I/O da APC
AP9624: expansor de interface do nobreak
AP9613: contato a seco I/O - SmartSlot card

Painéis de PDU:

SRT001: saída HW (Cabo 3 condutores) para 5 kVA
SRT004: (4) L6-20s para 5 kVA 208V
SRT005: (4) L6-20, (1) L6-30 para 6 kVA 208V
SRT008: (6) L6-30 para 8kVA e 10 kVA 208V

Painéis de bypass de Serviço

SbP5KRMT2U: APC service bypass panel - 200/208/240 V;
30 A; BBM; L6-30P input; (2) L6-30R (2) L6-20R output
SbP6KRMT2U: APC service bypass panel 200/208/240 V;
50 A; MBB; L6-30P/HW input; (1) L6-30R (2) L6-20R output
z: APC service bypass panel 200/208/240 V;
100 A; MBB; hardwire input; (3) L6-30R (3) L6-20R output

Cabos de extensão para bateria externa:

SRT002: cabo de extensão de 4.6 m para conjuntos de 
baterias externas de 192 VCC UPS para modelos de 5/6 kVA
SRT003: cabo de extensão de 4.6 m para conjuntos de 
baterias externas de 192 VCC UPS para modelos de 8/10 kVA

Acessórios

Transformadores:

SRT5KTF: APC Smart-UPS SRT 5 kVA
tower isolation/step-down transformer
SRT5KRMTF: APC Smart-UPS 5 kVA 2U RM
step-down transformer
SRT10KRMTF: APC Smart-UPS SRT 10 kVA
4U RM step-down transformer
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Aplicações

*Nobreaks não indicados para alimentação  
de equipamentos de sustentação a vida ou  
monitoramento de funções vitais.

Placas de gerenciamento:

AP9630: placa de gestão de UPS via rede com PowerChute 
Network Shutdown
AP9631: placa de gestão de UPS via rede com PowerChute 
Network Shutdown e Monitorização Ambiental
AP9335TH: sensor de temperatura e humidade APC™
AP9810: acessório de contato a seco I/O da APC
AP9624: expansor de interface do nobreak
AP9613: contato a seco I/O - SmartSlot card

Painéis de PDU:

SRT001: saída HW (Cabo 3 condutores) para 5 kVA
SRT004: (4) L6-20s para 5 kVA 208V
SRT005: (4) L6-20, (1) L6-30 para 6 kVA 208V
SRT008: (6) L6-30 para 8kVA e 10 kVA 208V

Painéis de bypass de Serviço

SbP5KRMT2U: APC service bypass panel - 200/208/240 V;
30 A; BBM; L6-30P input; (2) L6-30R (2) L6-20R output
SbP6KRMT2U: APC service bypass panel 200/208/240 V;
50 A; MBB; L6-30P/HW input; (1) L6-30R (2) L6-20R output
z: APC service bypass panel 200/208/240 V;
100 A; MBB; hardwire input; (3) L6-30R (3) L6-20R output

Redes de dados
Servidores críticos
Servidores de médio porte
Aplicações Wi-Fi
Backbones de rede de dados
Armazenamento de dados

Industrial
Controladores lógicos 
Programáveis (CLP)
Robôs industriais
Controles de moinhos

Redes de voz
Sites celulares
VOIP
Terminais de pequena abertura (VSAT)
PABX ativado
PoE

Caixas eletrônicos

Médico-hospitalar e laboratorial*
Controle de sistemas de imagens
Equipamentos para bancos de sangue
Farmácias 
Equipamentos de TI
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www.apc.com

Acesse

e saiba mais.

Call Center: 0800 728 9110
ou (11) 4501-3434
ccc.br@schneider-electric.com
www.portalgarantia.apc.com

www.schneider-electric.com
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