
Os estabilizadores da linha PowerEst Laser eletrod. condicionam a tensão, garantindo uma proteção total contra descargas e distúrbios da rede elétrica, 

dando uma confiabilidade para os equipamentos eletrônicos de forma a aumentar sua vida útil. Os estabilizadores de tensão da TS SHARA são fabricados 

em conformidade com a norma NBR-5410 .

?Medição e análise em TRUE RMS;
?Sinalização visual de tensão em 5 níveis:
?   - Rede normal (led aceso)
         - Sobretensão (piscagem rápida)
         - Subtensão (piscagem lenta)
         - Análise de rede (piscagem crescente por 2”)
         - Sobrecarga (piscagem normal) - Opcional

CARACTERÍSTICAS GERAIS:

?Estabilizador de Voltagem eletrod;
?Auto diagnóstico de partida (teste das condições da rede elétrica);
?Partida com cruzamento no zero (zero crossing);
?Microprocessado (tecnologia Flash);
?Proteção contra surtos de tensão;
?Proteção eletrônica contra sobrecarga;
?Proteção eletrônica contra sub/sobretensão (desligamento e rearme automático da saída);
?Entrada Trivolt com seleção automática (115V/127V/220V);
?Saída 115V;
?Filtro de linha integrado (em modo comum e diferencial) com atenuação em RFI e EMI;

APRESENTAÇÃO:

1- Interruptor: Chave liga-desliga.

2- Borda da chave iluminada: Indica as condições
da rede elétrica em 5 níveis (vide item 6 deste manual).
3- Uma Tomada de : Padrão NBR14136.
4- Disjuntor rearmável.
5- Cabo de Alimenta : Entrada de energia elétrica.
6- Gabinete em plástico ABS.
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APLICAÇÕES:
 
?Ideal para impressoras laser de uso corporativo e outsourcing pois reduz o 
desgaste da impressora em redes com tensão baixa;
?Eletrodomésticos em geral.

MODELOS DISPONÍVEIS:

Proteção contra Subtensão 115V

Proteção contra Sobretensão 220V

Rendimento

Forma de onda no Inversor

Freqüência nominal

Filtro de Linha

Supressor de transientes

Dimensões externas A x L x P (mm)

Grau de proteção

Método de seleção de entrada Bivolt

Proteção contra Subtensão 220V

Proteção contra Sobretensão 115V

91V

272V

>92%

não introduz

50Hz / 60Hz

Sim

275Vrms

150 x 174x 250

IP 20

Automático

174V

143V

Tensão nominal 

de entrada

Tensão nominal 

de saída
Modelo

115V115V / 127V / 220V
PowerEst Laser 1500
Trivolt  automático 1T

Potência 

Nominal

1500VA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

TS Shara - Tecnologia de Sistemas Ltda.
Rua Forte da Ribeira, 300 - Parque Industrial São Lourenço
Cep: 08340-145 - São Paulo SP - Brasil

www.tsshara.com.br - tsshara@tsshara.com.br
PABX: (0xx11) 2018-6000  -  SAC: (0xx11) 2018-6111

vista frontal vista traseira

Laser

Estabilizador Eletrônico Eletrod.

Ideal para impressoras laser de uso corporativo;
Outsourcing de impressão; 
Impressão “in-house”;
Eletrodomésticos em geral. 1500VA

2000VA

115V / 127V / 220V 115V
PowerEst Laser 2000
Trivolt automático 1T 2000VA

220V 220V
PowerEst Laser 2500
Monovolt 220V 1T 2500VA

1T = Uma tomada

Versões
disponíveis

1500VA
2000VA
2500VA


