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DESTAQUE

Locação de Nobreaks PhD garante eficiência
dos postos de atendimento "Na Hora" - DF

LANÇAMENTO
Nobreak Trifásico PhD TRY
o pequeno notável de alta
performance
Para empresas que lutam pela sobrevivência
em mercados cada vez mais competitivos, a
busca por melhores resultados operacionais
está diretamente relacionada à redução de
custos.
Um dos fatores que impactam consideravelmente os custos fixos de uma
organização é o espaço físico utilizado. Se
estiver superdimensionado, o acréscimo nos
custos irá afetar o preço dos produtos e
consequentemente a margem de lucro da
companhia, diminuindo sua competitividade.
Assim, a busca pela redução dos espaços
sem a perda da eficiência das operações tem
se tornado par te do planejamento
estratégico de muitas organizações.
Ciente desta necessidade, a PhD On Line

Similar ao “Poupa Tempo” aqui de São Paulo,
no Distrito Federal, o “Na Hora” reúne em um
único local, representações de órgãos
públicos federais e distritais, de forma
articulada, para a prestação de serviços
públicos aos cidadãos.
Como o próprio nome sugere, o “Na Hora” tem
como finalidade facilitar o acesso do cidadão
aos serviços públicos, simplificar as
obrigações de natureza burocrática, e ampliar
os canais de comunicação entre o Estado e o
Cidadão. Assim, é de se esperar que haja uma
preocupação em garantir o funcionamento
ininterrupto do sistema nos postos de
atendimento, e para que isto aconteça, foi
feita, junto à PhD, a locação de vários
Nobreaks que vão alimentar a área de
computadores de algumas unidades.
A locação inicialmente, será pelo período de 6
meses e compreende os seguintes

equipamentos: 4 Nobreaks Trifásicos de
60kVA, 1 Nobreak Trifásico de 80kVA e 1
Nobreak Trifásico de 120kVA.
A PhD possui capacidade para atender
necessidades específicas e eventos de
grande porte como foram as locações feitas
para as 5 últimas edições do GP Brasil de
Fórmula I, para o sambódromo de São Paulo
durante o carnaval, para a peça de teatro “A
Velha”, com Baryshnikov e Willem Dafoe.
Para tanto, dispõe de No-breaks com
tecnologia On Line de Dupla Conversão
Monofásicos, Tri-monofásicos ou Trifásicos de
1 a 1560 kVA, nos modelos Modulares, Rack
ou Torre.
Esta é mais uma locação da PhD que
comprova sua experiência no atendimento à
clientes com necessidade imediata de
equipamentos de grande porte e alta
tecnologia.

vinha acompanhando os avanços
tecnológicos mundiais na área de energia
condicionada, a fim de oferecer uma linha de
Nobreaks de alta performance e dimensões
reduzidas. Este objetivo foi alcançado com o
lançamento dos Nobreaks Trifásicos PHD-TRY,
cujos diferenciais são preço altamente
competitivo, formato compacto e alta
eficiência operacional.
Disponíveis nas potências de 10 / 15 / 20 /
30 / 40kVA, oferecem proteção na medida
certa para ambientes como: agências
bancárias, laboratórios de diagnósticos,
hospitais, CPD, supermercados e varejo.
Características:
Ø
Tecnologia on line – dupla conversão, que
garante máxima proteção contra distúrbios da
rede elétrica para cargas críticas;
Ø
Design vertical compacto que se encaixa
em qualquer ambiente;
Ø
Alto fator de potência na entrada,
proporcionando para a rede elétrica índices
baixíssimos de distorção harmônica;
Ø
Fator de potência de saída 0.9;
Ø
Permite a instalação em sistema de

paralelismo redundante ativo N+X em
até 4 unidades;
Ø
Portas de comunicação multiuso para
gerenciamento inteligente, visualização
de grandezas elétricas, alarmes e log de
eventos.
Além de deixar o
portifólio de
produtos da PhD
On Line ainda
mais completo, a
L i n h a d e
Nobreraks PhDTRY é a ferramenta ideal para organizações
qu e d e s e j a m
alcançar a redução de espaço
mantendo a
excelência em
suas operações.

Veja Também
FIQUE POR DENTRO

ESTÁ NA MÍDIA

CONHECENDO A FUNDO

PhD investe na busca por
novidades tecnológicas
internacionais

Em tempos de crise, saiba
como aumentar a eficiência
energética de sua empresa

Diferença entre Nobreaks
Stand-By, Interativos e On
Line Dupla Conversão

ESTÁ NA MÍDIA

AUMENTO DA TARIFA DE ENERGIA

Em tempos de crise, saiba como aumentar a eficiência energética de sua empresa
O relatório de inflação divulgado pelo Banco
Central em 24 de junho apontou uma previsão
de aumento de 43,4% na tarifa de energia
em 2015.
Com um reajuste desta grandeza,
torna-se urgente para as empresas
a busca por eficiência
energética. Porém a dúvida é,
como, em um ano de recursos
tão escassos, fazer investimentos em infraestrutura para
garantir esta eficiência?
A resposta é simples. É preciso
fazer as escolhas certas. É
possível reduzir o consumo de
energia elétrica nos data
centers, por exemplo, através
de um projeto adequado da infraestrutura
física.
Torna-se necessário fazer escolhas que
possam trazer mais eficiência à operação,
gerando economia e reduzindo os custos. A

FIQUE POR DENTRO
PhD investe na busca por
novidades tecnológicas
internacionais
Investir em pesquisas e recursos de
ponta tem sido o caminho adotado pela
PhD On Line para oferecer ao mercado
produtos e serviços inovadores e de alta
tecnologia, que além de proporcionarem
a excelência de resultados para o cliente,
garantem o retorno dos investimentos.
Assim, durante o período de 02 a 18 de
Maio, as áreas Comercial e de
Engenharia da PhD, representadas por
Marcos Donato e Enrico Caruso, respectivamente, estiveram em Shenzhen
(China), onde localiza-se a maior parte
das empresas parceiras da PHD.
O roteiro da viagem, cujo objetivo foi de
aprimoramento técnico e busca de novas
tecnologias, incluiu a visita a 5 (cinco)
empresas fabricantes de No-Breaks e 1
(uma) empresa fabricante de baterias.
Marcos e Enrico tiveram a oportunidade
de conhecer a fundo o processo de
fabricação dos equipamentos
comercializados pela PhD (desde a
montagem das placas eletrônicas,
montagem dos componentes, etc.) e
f i z e r a m d i ve r s a s r e u n i õ e s p a r a
negociação/redução de preços.
Também acompanharam testes e
homologação de diversos No-Breaks que
serão comercializados pela PHD. Entre
eles, um novo modelo de UPS Modular,
com Display LCD colorido e touch de
10.4”, função Smart Sleeping, e teste
sem carga chamado de Self-Aging, entre
outras novidades que chegarão em breve
na PHD.

começar pelos
equipamentos de
condicionamento de
energia. O seu
desempenho em
missões críticas é
apenas um dos
aspectos a serem
levados em consideração no momento
da escolha do
modelo/marca. A
eficiência energética
também deve estar
no foco dos gestores,
não apenas por questão de economia, mas
também pela questão ambiental.
Duas características presentes em Nobreaks
de alta tecnologia podem contribuir para a
economia de energia:
- Tecnologia ECO MODE que permite que o
usuário programe o nobreak para priorizar a

SERVIÇOS PHD

alimentação da carga via by pass,
procedimento que resulta em economia de
energia. O modo de operação ECO MODE pode
ser utilizado continuamente, ou apenas
quando as cargas protegidas estiverem
desligadas, aos finais de semana por exemplo.
- Fator de potência de entrada. Equipamentos
com fator de potência de entrada próximo a 1
são os únicos realmente indicados para
economia de energia, visto que equipamentos
com índice abaixo de 0,92 podem resultar em
cobrança de multa pela concessionária e
demanda de energia reativa excedente, o que
contribui para a piora da qualidade do
fornecimento de energia elétrica, além de ser
nociva para a sustentabilidade e provocar
perdas por aquecimento e quedas de tensão.
Os Nobreaks da PhD On Line são fabricados
com tecnologia de ponta e todos possuem fator
de potência de entrada próximo de 1. Além
disso, todos os equipamentos com potência
acima de 6 kVA possuem a função ECO MODE.

MANUTENÇÕES PREVENTIVAS

Aumento da vida útil dos Nobreaks e
redução do risco de paradas inesperadas
Os Nobreaks (UPS), cuja função é o
condicionamento da energia para
atendimento a cargas críticas, tornaram-se
de vital importância para garantir a
continuidade da operação nas empresas.
Esta missão de extrema responsabilidade fez
com que fossem desenvolvidos
equipamentos de alta performance e
desempenho, que precisam estar sempre em
perfeito funcionamento para
garantir sua funcionalidade.
Levando em consideração
que os nobreaks têm alguns
componentes com vida útil
pré-determinada, é
recomendado um controle
preventivo destes itens.
Neste contexto, as
manutenções preventivas
são de extrema importância,
pois evitam paradas
inesperadas por antecipar a
correção de possíveis falhas
antes mesmo que elas
ocorram.
As manutenções preventivas são
intervenções programadas que visam
prevenir falhas no equipamento, e realizar
ajustes de parâmetros que podem sofrer
alterações com o tempo. São realizadas com
uma periodicidade baseada em dados
e s t a t í s t i c o s , h i s t ó r i c o d e fa l h a s e
recomendações do fabricante. Para os

Nobreaks, é recomendável fazer a
manutenção preventiva a cada 6 meses.
Vantagens da Manutenção Preventiva:
- Mantém controle contínuo sobre o
equipamento com otimização de seu tempo
de vida útil;
- Permite programar-se para intervenções em
oportunidades apropriadas, sem prejudicar
os compromissos de produção assumidos;
- Intervenções rápidas, simples
e menos onerosas;
- Redução da necessidade de
manutenções corretivas em
até 70% e consequente
redução de custos;
A PhD On Line mantém um
programa de manutenção
p r e v e n t i v a q u e o fe r e c e
tranquilidade a seus clientes e
aumenta ainda mais a
eficiência de seus Nobreaks.
Possui equipe de profissionais
com capacidade técnica para
detectar antecipadamente
possíveis danos causados ao
equipamento pelo desgaste natural ou por
anomalias da rede elétrica.
Oferece: Disponibilidade e garantia de peças
originais - Baixo custo anual diluído ao longo
do período - Prioridade no atendimento no
caso de uma parada - Possibilidade de
atualizações no equipamento, mantendo-o
equiparado aos modelos mais recentes.

Para saber mais sobre nossos produtos/serviços consulte: www.phdonline.com.br
Central de Atendimento: (11) 3215-6500 - Atendimento técnico : (11) 4227-8181
Cadastre-se e receba nosso informativo periodicamente: www.phdonline.com.br/cadastro

