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Sistema Retificador de Energia SRX 60A 48V - 3000W 

 

Modelo: SRX 60A / 48V    

Tensão de Entrada: 220VCA 

Tensão de Saída: 54VCC 

Corrente Máxima: 60A 

Os retificadores SRX 60A/48V são extremamente compactos, com 1U de altura, e 19” de largura, 

com duas unidades retificadoras (UR) de 30A/48V chaveadas em alta frequência, junto com a 

unidade supervisão microprocessada (USCC), forma um sistema retificador compacto. 

Todas as conexões do retificador estão localizadas na parte traseira, comandos e ajustes estão 

disponíveis na parte frontal do equipamento, permitindo desta forma uma rápida instalação e 

operação. 

Os alarmes fornecem indicações luminosas da sua severidade através de LEDs localizados no 

painel frontal e remota através de contatos secos de relés NF, além do monitoramento 

individual dos alarmes por meio de rede Ethernet. 

Todas as funcionalidades do sistema podem ser ajustadas localmente pelo teclado da USCC, 

ou pela internet via web browser ou SNMP V2. 

O sistema possui as funções necessárias para carregar e monitorar baterias ventiladas ou 

reguladas à válvula com ajuste automático da tensão de flutuação em função da temperatura 

das baterias. 
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CARACTERÍSTICAS 

 Sistema retificador de 60A/48V, completo com apenas 1U de altura. 
 Gerenciamento remoto pela Internet via web browser e SNMP versão 2. 
 Aviso do status dos alarmes via e-mails e traps. 
 Controle de tensão, ajustes de parâmetros dos sensores e visualização do estado do 

sistema. 
 Históricos de eventos em ordem cronológica. 
 Limite de Corrente de carga para as baterias ajustável conforme a especificação do 

fabricante das baterias. 
 Cinco entradas Digitais e sete saídas por contato seco de relés para infraestrutura. 
 Tensão de entrada CA individual por UR 
 Três saídas de consumidores protegidas por disjuntores. Consumidor 1: disjuntor de 50A 

e consumidores 2 e 3: disjuntores de 32A, entrada de bateria protegida por disjuntor de 
50A. 

 A compensação da tensão de saída pela temperatura, assegura o ótimo funcionamento 
do equipamento em função da temperatura, prolongando assim a vida útil das baterias. 

 Tensão de entrada 220VCA (185VAC a 300VCA) com potência máxima de saída (3200 
W). Com tensão de entrada entre 187 e 100VCA com redução de 50% da potência 
máxima de saída. 

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS 

 Tensões de entrada: 220VCA individual para cada unidade retificadora, faixa de operação de 
187 a 300VCA (50/60 Hz) 

 Corrente nominal de saída: 60 A (com duas UR de 30A) 
 Corrente de entrada máxima: 18,4 A @ 187VCA 
 Tensão de flutuação: 54VCC (Ajustável 44 a 58VCC) 
 Tensão de carga: 57,6VCC (Ajustável 46 a 58,5VCC) 
 Regulação estática de saída: +/- 1% 
 Regulação dinâmica de tensão saída: ≤ 200 mVpp (com rede variando 187 a 300VCA) 
 Alarmes: Bateria em descarga, Bateria em carga, Tensão alta consumidor, Desconexão 

bateria, CA anormal Fusível interrompido, UR anormal, Falha USCC. 7 saídas de contatos 
secos de relés e 5 entradas digitais gerenciáveis pela rede ethernet. 

 Desconexão de Bateria: 42VCC (ajustável 38 a 44VCC) 
 Temperatura de armazenamento: -40ºC a +85ºC 
 Temperatura de operação: 40°C a 60°C 
 Resfriamento: Forçada 
 Rigidez dielétrica: 

1500Vca entre saída e entrada durante 1 minuto. 
1500Vca entre entrada e carcaça durante 1 minuto. 

 Fator de Potência: > 0,99 
 Rendimento: 94,3% 
 Distorção Harmônica da corrente: <10% (20 a 100% de carga) 
 Ruído Conduzido e Irradiado: De acordo com CISPR22-classe A 
 Descarga Eletrostática: IEC61000-4-5, nível 4 e classif. “b” 
 MTBF (UR): >300.000 horas (a 25°C) 
 Peso: 6,6 kg 
 Dimensão: 482 x 43,4 x 286,8 mm 


