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Salvador 06 de dezembro de 2018 
 
Ao 
TCE 
 
A/C Willian  
 
Segue abaixo nossas considerações: 
 
Analisando os catálogos que nos forma encaminhados temos as seguintes considerações a fazer: 
 
O-BREAK (NO-BREAK Tri-Tri) 
a) Características do No-break: O NO-BREAK deverá ser microprocessado, true on-line, dupla 
Conversão com potência nominal de 30 KVA. 

 O No-Break deverá operar sem restrições com Grupo Gerador; 
 Tensão de Entrada: 220 V, trifásico; 
 Tolerância da tensão de entrada sem operação das baterias: 15%; 
 Tensão de Saída: 220/127 V trifásico, com transformador isolador e forma de onda senoidal; 
 Frequência de entrada: 60 Hz; 
 Potência nominal: 30 KVA / 24 KW; 
 Permitir o paralelismo de até quatro Nobreaks, operando com Paralelismo de Capacidade; 
 Tolerância da frequência de saída: 0,05% com oscilador próprio; 
 Fator de potência de saída: maior ou igual a 0,8; 
 Fator de potência na entrada: maior ou igual a 0,8; 
 Tolerância na regulação estática de tensão de saída: 1% para cargas resistivas; 
 Tolerância na regulação dinâmica de saída para degrau de 100% de carga: 3%; 
 Tecnologia de construção: deverá ser do tipo dupla conversão, true on line, com tecnologia 

DSP para as principais funções, com chaves estáticas automáticas para by-pass e sistema bypass 
de manutenção, sem que seja necessário o desligamento da carga, que permita o 
paralelismo de pelo menos 04 (quatro) equipamentos; 

 Memória interna para 350 eventos em memória NVRAM; 
 Transformador isolador com isolação galvânica; 
 Gabinete em aço com todas as partes metálicas sem a finalidade de condução de correntes 

aterradas; com rodízios; 
 Tempo de transferência na falta de rede: 0 (zero) segundos, inversor constantemente ativado; 
 Distorção harmônica na saída para cargas lineares: menor que 1%; 
 Distorção harmônica na entrada padrão: menor que 10%; 
 Nível de ruído: menor que 60 dB, considerando à distância de um metro do equipamento; 
 Fator de crista: 3:1; 
 Deve possuir interface de gerenciamento SNMP. 

 
No Breaks apresentado Marca APC. 
 
O catálogo apresentada não traz informações sobre: 
- Distorções harmônicas de entrada e de saída,  
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- Nivel de ruído; 
- Fator de Crista; 
-  Tipo de interface de gerenciamento; 
- Regulação estática de saída para degrau de 100%  
- Se possui e qual a capacidade de eventos em memória NVRAM 
- Se opera em paralelismo de capacidade 
 
Além disso, nas poucas informações do catálogo, informa que a frequência de saída é de 60Hz =ou- 0,5 a 5% 
configurável, quando o especificado é de 0,05 % 
 
b) Banco de baterias: 

 Tipo selada estacionária, tipo livre de manutenção, para autonomia mínima de 15 minutos, 
considerando carga nominal e fator de potência 0,8. 

 Tempo de recarga para a autonomia solicitada: de 8 a 10 horas para 90% da carga; 
 Atenuação de ruídos: Inferior a 6 dB; 
 Capacidade de sobrecarga para fator de potência 0,8 melhor que 110% para 20 minutos, 
 Eficiência total: melhor que 86% para 100% de carga; 

NOTA: NÃO SERÃO ADMITIDOS BANCO DE BATERIAS COM CAPACIDADE INFERIOR A 
24x40AH – 12VDC. 
 
Não apresentou o catálogo das baterias 
 
c) Painel de cristal líquido (LCD) mostrando as seguintes indicações: 

 Tensão, frequência e corrente de entrada; 
 Tensão, frequência e potência de saída; 
 Fator de Potência de Saída; 
 Tensão das Baterias; 
 Corrente das Baterias; 
 As mensagens/indicações deverão ser disponibilizadas no idioma: “Português”. 

d) Características Adicionais: 
 Acesso às Medições, Registro LOG de Eventos, Posição dos Disjuntores Internos em Tempo 

Real; 
 Disponível para Sistema Operacional Windows; 
 Possibilidade de gravar eventos e enviá-los por e-mail; 
 Acesso aos parâmetros técnicos do equipamento e possibilidade de upgrade de firmware (somente 

acesso para técnicos autorizados); 
 Possibilidade de acesso remoto com senha; 

50/71 
 Possibilidade de acesso remoto por TCP/IP; 
 Registro LOG dos acessos. 

 
O catálogo apresentado é muito pobre, sem informações para uma boa analise. 
 
2.4.1.7 SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE BATERIAS: 
2.4.1.7 Cada bateria deverá possuir um Módulo de Bateria individual, que executará a função de 
equalização de carga da bateria, mantendo a mesma tensão de flutuação ou carga em todas as 
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baterias que compõem o banco. Com o sistema ativo, dentro de condições normais das baterias, a 
diferença de tensão entre as baterias deverá ser de no máximo 0,05 VDCOs. Os módulos de 
bateria deverão ser interligados a um Módulo Central através de um barramento isolado de 
comunicação. Este módulo deverá realizar o controle de todos os módulos de baterias e armazenar 
os dados das medições individualmente de cada bateria que compõe o banco de baterias. Além da 
equalização, o módulo deve ser capaz de realizar as medições de temperatura, tensão e 
impedância de cada bateria individualmente e exibi-las em interface web. 
 
Não apresentou o catálogo do sistema de gerenciamento de baterias 
 
2.4.1.8 CHAVE ESTÁTICA: A chave deverá através de um circuito lógico digital, selecionar e transferir a 
carga automaticamente para a fonte que apresentar a melhor condição, efetuando esta comutação sem 
interrupção, modelos CE3015 e CE3050 da Amplimag ou similar. 

 Potência nominal: 15 KVA e 50 KVA; 
 Tensão de operação: 220 V, trifásico; 
 Configuração: Trifásica FFFNT; 
 Frequência de entrada: 60 Hz; 
 Fator de potência de saída: 1,0; 
 Tempo de comutação: Manual sem interrupção; 
 Sobrecarga: 150% por 30 segundos; 
 Gabinete: Quadro de sobrepor em parede, ou auto-portante com rodízios; 
 Grau de proteção: IP21; 
 Conexões elétricas: Bornes. 

 
Nas especificações elétricas da chave estática, informa que o produto apresentado é monofásico embora no 
inicio do catálogo diz que ela é trifásica 
Não informou: 
-  Capacidade de sobrecarga 
-  Fator de Potência de saída 
-  Grau de Proteção 
 
 
2.4.1.9 ESTABILIZADOR ELETRÔNICO DE TENSÃO A IGBT: 
 
 O processo de estabilização é através de SCR´s e não IGBT, conforme solicitado 
 
2.4.1.9.1 Principais Características: 
a) Entrada 

 Tensão: 220/127 V; 
 Variação Admissível: +/- 16% da tensão nominal; 
 Frequência: 60 Hz; 
 Variação da Frequência Admissível: +/- 5%; 
 Configuração: Trifásica: 3F + N +T; 
 Fator de Potência: 0,8. 

b) Saída 
 Potências Disponíveis: 50 kVA; 
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 Tensão: 220/127 V ; 
 Regulação Estática: +/- 1% nominal; 
 Frequência: 60 Hz; 
 Configuração: Trifásica: 3F +N + T; 
 Fator de Potência: 0,8; 
 Forma de Onda: senoidal; 
 Distorção Harmônica THD: Não introduzir; 
 Velocidade de Correção: < 4 milissegundos; 
 Capacidade de Sobrecarga: 125% durante 25s; 
 Rendimento: 96% . 

 
A Regulação Estática de saída apresentada é de 3% e o solicitado é de 1% 
 
c) Bypass Estático 

 Acionamento: estático dos módulos lGBTs; 
 Tempo de Transferência: 0ms (nulo); 
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 Retransferência ao Modo Normal: automática; 
 Bypass Estático de Manutenção: Permite operação sem desligar a carga; 
 Reposição ao Modo Normal: sem interrupção. 

d) Proteção: Elétricas 
 Sobrecarga; 
 Sub e Sobretensão com desligamento automático; 
 Sistema de Rearme Automático. 

e) Medições 
 True RMS; 
 Potência de Saída em kVA; 
 Potência de Saída em kW; 
 Fator de Potência de Saída; 
 Tensão de Saída; 
 Corrente de Saída; 
 Frequência de Entrada; 
 Tensão de Entrada. 

f) Alarmes 
 Controlados por processador DSP. 

f.1) Tipos de Alarmes: 
Sonoros: 

 Subtensão: toque contínuo; 
 Sobretensão: toque contínuo; 
 Sobrecarga de Saída: um toque por segundo; 
 Falha Interna: alarme continuo. 

 
h) Mensagens de Alerta em Display de Cristal Líquido 
 
Foi solicitado display em cristal líquido e o equipamento apresentado apresenta sinalização através de leds 
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h.1) Mensagens de Status: 
 Operação Normal; 
 Sub ou Sobretensão de Saída; 
 Bypass Estático Ativo; 
 Bypass Manual Ativo; 
 Sobrecarga de Saída; 
 Falha Interna N°#; 
 Software de Manutenção. 

i) Log de Eventos 
 Registra continuamente eventos internos; 
 Acesso exclusivo para manutenção. 

j) Registros Armazenados: 
 Últimos 25.500 registros em memória EZPROM; 
 RTC Real Time Clock, registra evento, data e hora; 
 Últimos 495 eventos históricos; 
 Últimos 15 eventos de configuração; 
 Memória total: últimos 510 eventos; 
 Autonomia de 5 anos com equipamento desligado; 

 
Não informa se os eventos são armazenados em memória interna tipo EZPROM  
 
k)Características Físicas e Mecânicas 
Display: LCD - cristal líquido retroiluminado. 
Estrutura do Gabinete: 

 Rack: metálico, monobloco; 
 Painel Frontal: em ABS de alta resistência; 

 
Foi solicitado display em cristal líquido e o equipamento apresentado apresenta sinalização através de leds 
 
 
Atenciosamente 
 
 
Marco Gimenes 


