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INDÚSTRIA COMUNICAÇÕES TRANSPORTES CENTROS DE DADOS SEGURANÇA EQUIPAMENTOS MÉDICOS

electronics and energy solutions

Estabilizadores estáticos de alta 
precisão, projetados para assegurar 
a proteção dos equipamentos 
sensíveis em sistemas de pequena 
e média dimensão. Inteligentes, 
compactos e robustos.

GAMA DE POTÊNCIA

2-50 kVA 
ENTRADA E SAÍDA MONOFÁSICA

(1:1) 

SDK-M
2-50 kVA



A utilização destes equipamentos 
tem como principais objectivos:

•  Redução de interferências 
eléctricas;

•  Protecção contra picos 
eléctricos;

•  Solução dos problemas 
relacionados com a inserção 
de cargas muito elevadas ou 
quedas de tensão quando os 
equipamentos se encontram a 
uma grande distância da fonte.

Máxima Protecção 
Os Estabilizadores de tensão estáticos são equipamentos que 
permitem o controlo de tensão, asseguram protecção e gestão com 
controlo através de microprocessador e com uma tecnologia baseada 
em semicondutores de elevada velocidade. 

Está provado que os estabilizadores de tensão são uma resposta 
eficiente para prevenir danos potenciais devido às flutuações de 
entrada.

Estes equipamentos ajustam-se ao valor correcto de tensão 
necessário para equipamentos industriais, nomeadamente  
equipamentos com funcionamento rápido e sensível a quebras de 
tensão. São projectados para atender às exigências de uma energia 
segura e eficaz.

Inteligentes, compactos e robustos.
Os estabilizadores estáticos SDK são projectados com uma estrutura 
compacta e modular de tal forma que pode ser conectado a qualquer 
sistema eléctrico em todo o mundo. Informações como a tensão de 
entrada, tensão de saída, percentagem de carga, falha eléctrica ou 
avisos importantes podem ser consultados facilmente através do 
display LCD. Existe ainda opcionalmente a possibilidade de enviar 
estas informações remotamente via Web. 

O aumento de cargas sensíveis às variações de tensão na rede, gera a 
necessidade de meios capazes de garantir o fornecimento de tensão 
constante independente de variações que ocorram na rede.

A série SDK-M fornece uma tensão monofásica de saída 
constante completamente independente de qualquer variação 
de tensão de entrada dentro da gama de tensão admissível. A 
estabilização da tensão de saída não é afectada por eventuais 
distorções harmónicas presentes na entrada nem pelo factor 
de potência da carga; a distorção de saída é muito baixa e a 
eficiência total é muito elevada.

ESTABILIZADORES DE 
TENSÃO ESTÁTICOS
GAMA SDK-M 2-50 
Série Monofásica
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Modelo SDK-M 
2K

SDK-M 
3K

SDK-M 
5K

SDK-M 
8K

SDK-M 
10K

SDK-M 
15K

SDK-M 
20K

SDK-M 
30K

SDK-M 
40K

SDK-M 
50K

Potência (kVA) 2 3 5 7,5 10 15 20 30 40 50
Gama de potência 1

Entrada
Tensão nominal 230 Vac fase + Neutro  (outros valores opcionais disponíveis)
Tolerância de Tensão (-15%, +15%) (-65%, +40% opcionais sob consulta)
Frequência Nominal 50Hz +- 5% (60Hz opcional)

Saída
Tensão nominal 230 Vac fase + Neutro  (outros valores opcionais disponíveis)
Precisão da tensão de 
saída ±2% (até ±1%)

Corrente 9A 13A 27A 34A 45A 68A 90A 163A 181A 227A
Capacidade máxima em 
sobrecarga 101%-125%   3min; 126%-150%   10seg.; 151% 0,2seg e saída desligada imediatamente

Tempo de resposta 5-20ms
Regulação de velocidade 500V/seg (opcional: regulação completa até 3 ciclos)
Eficiência > 97%
Ligações Terminais em barramento de cobre

Display LCD Tensão de entrada, tensão de saída, percentagem de carga, frequência de saída, condição do estabilizador e 
e informação de falhas, avisos (sobrecarga, temperatura excessiva, falha de entrada, falha de saída, etc)

Comunicação Monitorização remota e gestão através do interface: Ethernet (opcional), MODBUS RTU com interface 
RS485 (opcional), informação através de contactos secos (opcional)

Protecções
Protecção entrada/saída Estabilizador desliga electronicamente em situação de sub / sobretensão
Protecção corrente de 
entrada / saída Disjuntor (opcional)

Protecção de sobrecarga 
de saída 101%-125%   3min; 126%-150%   10seg.; 151%-200% de carga 0,2seg e > 200% desliga  imediatamente

Interruptor de Bypass 
manual Interruptor para Bypass manual para situações de avaria ou de manutenção (opcional)

Protecção contra sobre-
tensões Unidade de protecção contra picos gerados por trovoadas ou tensões elevadas (opcional)

Características gerais e ambientais
Arrefecimento Natural ou ventilação forçada
Temperatura de funcio-
namento  - 10°C  + 40°C (sistemas de arrefecimento opcional)

Humidade relativa <90% (sem condensação)
Cor  RAL7035
Nível de protecção IP21
Nível de ruído <45dB < 50db
Tipo Instalação interior
Dimensões (L x P x A) 
(cm) 20 x 39 x 37 28 x 40 x 42 30 x52 x 50 35 x 80 

x 80 
Peso (kg) 23 25 30 35 40 45 85 100 140 160

Normas
EN 60974-10, EN 60974-1, EN 55011, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12, EN 60146-1-1, EN 60204-1,  
EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, EN 61439-2, EN 50160, EN 50449, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12, 

2014/35/EU

ESPECIFICAÇÕES
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