
SERVIÇOS PHD

Com a crise energética, 
locação de Nobreaks tem

se tornado solução 
imediata para ameaça

de apagões 

PHD On Line é referência no fornecimento de
Nobreaks para a área de saúde

DESTAQUE

A energia elétrica é hoje insumo 
imprescindível em qualquer setor da 
economia, porém quando o setor em questão 
é o da saúde, este recurso torna-se de vital 
importância para sua operação, devido suas 
atividades serem extremamente críticas. 
Portanto, o fornecimento de equipamentos 
destinados ao condicionamento da energia 
deste setor exige, não só alta tecnologia e 
possibilidade de customização dos 
equipamentos, mas principalmente 
confiabilidade.
Os mais de 15 anos de atuação da PhD On 
Line a colocam em posição de destaque 
nestes segmentos onde o condicionamento 
da energia é considerado vital. 
Sua experiência em fornecer para hospitais, 
laboratórios e indústria farmacêutica já 
representa um percentual importante dentro 
das atividades da empresa. Desde 2010, por 
exemplo, fornece Nobreaks para proteção dos 
equipamentos de diagnóstico e monitoração 
da Roche Diagnóstica Brasil, o que já 
compreende um parque instalado de mais de 
750  máquinas.

considerada 

Além da qualidade reconhecida de seus 
produtos, a PhD On Line conta com 
infraestrutura para assegurar completo 
suporte pós venda aos clientes, oferecendo 
assistência técnica com extrema agilidade e 

possibilidade de contratos de manutenções 
preventivas.
A diminuição do risco de parada inesperada 
para praticamente zero aumenta ainda mais 
a confiança na parceria oferecida pela PhD.

PhD realiza treinamento 
para cliente e surpreende 
pelo nível de abrangência 

técnica

CONHECENDO A FUNDO

O que é e como funciona
um Nobreak?

No dia 11 de Abril, foi realizado o 
treinamento para a equipe do Banco 
Santander, a fim de fornecer mais 
informações técnicas sobre os produtos 
da PhD On Line.
Com duração de 8 horas, o treinamento 
reuniu cerca de 15 participantes entre 
técnicos e engenheiros, que além de 
conhecerem a fundo os detalhes e 
particularidades de funcionamento de 
cada equipamento fornecido à 
instituição, também puderam visitar a 
sede comercial e o centro de distribuição 
da empresa. 
O evento faz parte do compromisso PhD 
com o suporte técnico oferecido a seus 
clientes. 
Ainda para 2015 está prevista a 
realização treinamento semelhante, 
destinado a seus revendedores.

FIQUE POR DENTRO

ESTÁ NA MÍDIA

Veja Também

FIEE 2015
 PhD faz balanço da feira e 
avalia os resultados de sua 

participação

NOVIDADE

Nobreaks Modulares seguem 
tendência de otimização de 

espaço

Com design Modular, os Nobreaks Trifásicos 
PhD TR MD oferecem capacidade de 
expansão escalonada para acompanhar o 
crescimento da demanda de potência sem 
necessidade de aumento do espaço. 
São compostos por módulos de 20, 30 ou 
40kVA atendendo à diversas necessidades de 
proteção em missões críticas de alta 
performance com configurações que vão de 
20 a 1560 kVA.
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FIEE 2015ESTÁ NA MÍDIA

A participação da PhD On Line, mais uma vez 
trouxe ótimos resultados com público acima 
do esperado. Seu stand esteve repleto de 
visitantes durante os cinco dias do evento que 
ocorreu de 23 a 27 de março de 2015.

Além de possibilitar maior aproximação com 
os clientes, a feira foi para a PhD On Line uma 
oportunidade de apresentar suas novidades 
ao mercado, aumentando a visibilidade da 
marca. 

O lançamento de duas linhas de Nobreaks - 
Modulares PhD TR MD e Trifásicos PhD TR Y - 
motivou o público a buscar informações para 
conhecer tecnicamente os novos produtos. 

Com estes lançamentos, o portfolio de 
produtos da PhD On Line ficou ainda mais 
completo e versátil, com equipamentos de 
alta performance que se ajustam às 
necessidades do mercado com relação a 
dimensões, potência e preço.

PhD faz balanço da feira e avalia 
os resultados de sua participação

Mesmo em um ano reconhecidamente 
desafiador para os investimentos, a FIEE 
2015 teve uma média de público proporcional 
ao seu tamanho instalado segundo a 
avaliação de Igor Tavares, diretor do evento. 

Conforme pesquisa da ABINEE, nesta edição, 
52 mil pessoas com excelente qualificação 
técnica circularam por mais de 40 mil m² 
instalados no pavilhão do Anhembi em São 
Paulo.

CONHECENDO A FUNDO

O que é 
e como funciona

um Nobreak?

Nobreaks são sistemas responsáveis 
pelo fornecimento de energia 
condicionada sem interrupções para 
cargas críticas, mesmo durante uma 
falta no fornecimento de energia da 
concessionária.

Além de garantir a continuidade do 
fornecimento de energia, os Nobreaks 
também são capazes de controlar a 
qualidade desta energia, não só durante 
as faltas, mas também nos momentos 
em que a rede elétrica apresentar um 
comportamento instável que exceda os 
parâmetros suportados pela carga. 

Os nobreaks, também conhecidos como 
UPS, são identificados por números que 
representam sua potência em VA 
(voltampere). Isto indica quanta energia 
ele é capaz de produzir através de sua(s) 
bateria(s) quando não houver o 
fornecimento pela concessionária.

Possuem diversas configurações, não só 
em relação aos valores da tensão de 
entrada/saída, mas também quanto ao 
número de fases, faixa de potência, 
autonomia, e topologia. 

SERVIÇOS PHD

Com a crise energética, locação de Nobreaks tem se 
tornado solução imediata para ameaça de apagões 

LOCAÇÃO

Desde o fim de 2014 a região 
sudeste, vem sofrendo com a 
escassez hídrica dos 
reservatórios que impede a 
geração da energia à plena 
carga. Esta situação aumen-
tou a possibilidade de um 
apagão inesperado e fez 
crescer a preocupação com o 
fornecimento de eletricidade 
durante o carnaval.

Para garantir a realização do desfile das 
escolas de samba de São Paulo, a solução 
encontrada foi a locação de um sistema de 
condicionamento de energia composto por 04 
Nobreaks Trifásicos de 80kVA e um banco de 
baterias com capacidade de fornecer 20 

minutos de autonomia em caso de falta de 
energia da concessionária. Esse tempo seria 
o suficiente para manter a eletricidade até o 
acionamento de um gerador.

A PhD On Line foi a empresa escolhida para 
atender a esta necessidade devido sua 
experiência em locação de Nobreaks para 
eventos de grande porte, como as realizadas 
desde 2010 em todas as edições do GP Brasil 
de Fórmula 1 e a locação para a Peça de 
Teatro “A Velha” com Baryshnikov e Willem 
Dafoe.

Felizmente o desfile ocorreu sem nenhuma 
intercorrência e fez a alegria de milhares de 
espectadores graças à confiabilidade 
oferecida pelos nobreaks PhD On Line.

Assista ao vídeo e confira como foi a 
participação da PhD na FIEE 2015:   
http://www.phdonline.com.br/videos/
galeria-de-videos/

Para saber mais sobre nossos produtos/serviços consulte: 
Fone: (11) 3215-6500

Cadastre-se e receba nosso informativo periodicamente: www.phdonline.com.br/cadastro

www.phdonline.com.br

Locação de equipamentos p/ o Sambódromo de São Paulo

Locação feita p/ o GP Brasil de Fórmula 1


