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Item Descrição
Unidade de

Fornecimento
Quantidade Valor Unitário Valor Global

1 ESTABILIZADOR TENSÃO UNIDADE 30 R$ 3.514,6800 R$ 105.440,4000
Marca: NHS
Fabricante: NHS
Modelo / Versão: No break Prime Senoidal (3000VA/8b.7Ah/FP=0,8)
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: No-break controlado por DSP (Processador Digital de Sinais )>>; >>Tecnologia Line
Interactive  com forma de  onda  senoidal  pura  e  com controle  digital>>;  >>Tecnologia  de  componentes  SMD na  montagem da
placa>>; >>Auto teste para verificação das condições iniciais do equipamento>>; >>Sinalização visual com todas as condições do
equipamento, da bateria e da rede elétrica>>; >>Comutação livre de transitórios pois rede e inversor são perfeitamente sincronizados
(PLL)>>; >>Função TRUE RMS com melhor qualidade na regulação de saída>>; >>Distorção harmônica menor que 1% para cargas
lineares em inversor>>; >>Baterias seladas tipo VRLA internas de primeira linha e à prova de vazamento>>; >>Recarga automática
da bateria mesmo com o nobreak desligado garantindo maior tempo de vida útil>>; >>Gerenciamento de bateria que avisa quando a
bateria  precisa  ser  substituída>>;  >>Corrente  de  carga  da  bateria  com controle  digital  nos  estágios  de  carga,  equalização  e
flutuação>>; >>DC Start  -  pode ser  ligado mesmo na ausência  da rede elétrica  com bateria  carregada>>; >>Estabilidade na
frequência de saída devido ao uso de cristal com alta precisão>>; >>Permite ser utilizado com grupo gerador devido à sua ampla
faixa de frequência na entrada (45-65Hz)>>; >>Frequência de saída do nobreak adaptável de acordo com a frequência da rede
elétrica>>; >>Chave liga/desliga temporizada para evitar desligamento acidental>>; >>Ventilador interno controlado de acordo com
o consumo de carga e da temperatura do nobreak>>; >>Oito tomadas na saída>>; >>Borneira de entrada e saída>>; >>Modelo
bivolt automático na entrada>>; >>Tensão de saída nominal padrão 120V, permitindo configurar para saída 220V através de seleção
interna>>; >>Interface de comunicação serial padrão USB>>; >>Software de monitoração com medidas da tensão de entrada e
saída,  tensão  das  baterias,  potência  consumida,  desligamento  remoto  e  estado  geral  do  nobreak>>;  >>Monitoração  e
armazenamento contínuo das medidas de tensão, potência e estado geral com arquivamento e visualização gráfica>>.

2 ESTABILIZADOR TENSÃO UNIDADE 10 R$ 3.514,6800 R$ 35.146,8000
Marca: NHS
Fabricante: NHS
Modelo / Versão: No break Prime Senoidal (3000VA/8b.7Ah/FP=0,8)
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: No-break controlado por DSP (Processador Digital de Sinais )>>; >>Tecnologia Line
Interactive  com forma de  onda  senoidal  pura  e  com controle  digital>>;  >>Tecnologia  de  componentes  SMD na  montagem da
placa>>; >>Auto teste para verificação das condições iniciais do equipamento>>; >>Sinalização visual com todas as condições do
equipamento, da bateria e da rede elétrica>>; >>Comutação livre de transitórios pois rede e inversor são perfeitamente sincronizados
(PLL)>>; >>Função TRUE RMS com melhor qualidade na regulação de saída>>; >>Distorção harmônica menor que 1% para cargas
lineares em inversor>>; >>Baterias seladas tipo VRLA internas de primeira linha e à prova de vazamento>>; >>Recarga automática
da bateria mesmo com o nobreak desligado garantindo maior tempo de vida útil>>; >>Gerenciamento de bateria que avisa quando a
bateria  precisa  ser  substituída>>;  >>Corrente  de  carga  da  bateria  com controle  digital  nos  estágios  de  carga,  equalização  e
flutuação>>; >>DC Start  -  pode ser  ligado mesmo na ausência  da rede elétrica  com bateria  carregada>>; >>Estabilidade na
frequência de saída devido ao uso de cristal com alta precisão>>; >>Permite ser utilizado com grupo gerador devido à sua ampla
faixa de frequência na entrada (45-65Hz)>>; >>Frequência de saída do nobreak adaptável de acordo com a frequência da rede
elétrica>>; >>Chave liga/desliga temporizada para evitar desligamento acidental>>; >>Ventilador interno controlado de acordo com
o consumo de carga e da temperatura do nobreak>>; >>Oito tomadas na saída>>; >>Borneira de entrada e saída>>; >>Modelo
bivolt automático na entrada>>; >>Tensão de saída nominal padrão 120V, permitindo configurar para saída 220V através de seleção
interna>>; >>Interface de comunicação serial padrão USB>>; >>Software de monitoração com medidas da tensão de entrada e
saída,  tensão  das  baterias,  potência  consumida,  desligamento  remoto  e  estado  geral  do  nobreak>>;  >>Monitoração  e
armazenamento contínuo das medidas de tensão, potência e estado geral com arquivamento e visualização gráfica>>.

3 ESTABILIZADOR TENSÃO UNIDADE 5 R$ 16.495,0700 R$ 82.475,3500
Marca: NHS
Fabricante: NHS
Modelo / Versão: Nob. Expert OL(S 12000VA/Isol/c.Eth + Mód.20x17Ah)
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: >>Nobreak Modelo Autotrafo: Auto transformador na saída, tensão de saída 120V e
220V Simultâneo>>; >>Nobreak Modelo Sem Transformador: Tensão de saída 220V (monofásico)>>; >>Nobreak Modelo Isolador:
Seleção de tensão de saída configurável externamente, 120V (monofásico), 220V (110V + 110V – bifásico) e 220V (0V + 220V –
monofásico)>>;  >>Nobreak  controlado  por  DSP(Processador  Digital  de  Sinais)>>;  >>Tecnologia  On  Line  dupla  conversão>>;
>>Isolação galvânica entre entrada e saída (para modelo isolador)>>; >>Correção de fator de potência ativo e unitário independente
da carga de saída>>; >>Forma de onda senoidal pura e com controle digital>>; >>Auto teste para verificação das condições iniciais
do  equipamento>>;  >>DC Start  -  pode  ser  ligado  mesmo na  ausência  da  rede  elétrica  com bateria  carregada>>;  >>Bypass
automático e manual para operação de manutenção>>; >>Estabilidade na frequência de saída devido ao uso de cristal com alta
precisão>>;  >>Frequência  de  saída  do  nobreak  adaptável  de  acordo  com a  frequência  da  rede  elétrica>>;  >>Botão  (on/off)
temporizado  para  evitar  desligamento  acidental>>;  >>Ventilador  interno  controlado  de  acordo  com  o  consumo  de  carga  e
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temperatura  do  nobreak>>;  >>Conexões  de  entrada  e  saída  através  de  borneiras>>;  >>Semicondutor  de  etapa  de  potência:
IGBT>>; >>Tensão nominal de entrada 220V>>; >>Paralelismo Redundante: permite a configuração de até 4 nobreaks NHS com a
utilização  da  interface  CAN.  Esta  característica  garante  alta  confiabilidade  e  aumento  da  capacidade  através  de  um  sistema
redundante, permitindo aumentar a quantidade de carga, mantendo no mínimo 1 nobreak reserva>>; >>Interface CAN (Controller
Área Network) para configuração do paralelismo, diminuindo a distorção harmônica (THD) de saída e melhorando a distribuição de
potência entre os Nobreaks>>; >>Baterias - Baterias seladas tipo VRLA internas (HRL) Longa Vida e à prova de vazamento (para
modelos  com  bateria  interna)>>;  >>Permite  o  uso  de  expansão  de  baterias>>;  >>Proteção  contra  descarga  completa  das
baterias>>;  >>Recarga  automática  da  bateria  mesmo  com  o  nobreak  desligado  garantindo  maior  tempo  de  vida  útil>>;
>>Gerenciamento de bateria que avisa quando a bateria precisa ser substituída>>; >>Corrente de carga da bateria com controle
digital nos estágios de carga, equalização e flutuação>>>>; >>Comunicação - Sinalização visual com Display LCD (4 linhas) com
acesso ao menu de configurações e todas as informações das condições do equipamento, da bateria, do inversor, do bypass, do
consumo de carga, da temperatura interna e da rede elétrica>>; >>Sinalização via sinótico dos estados da rede, retificador, bateria,
inversor, saída, bypass e proteção>>; >>Sinalização auditiva com aviso de desligamento por proteções e sobrecarga>>; >>Interface
de  Comunicação  padrão  RS232,  RS485  e  USB>>;  >>Interface  Ethernet  (SNMP)  que  permite  via  software  a  monitoração  e
configurações de parâmetros>>>>.

4 ESTABILIZADOR TENSÃO UNIDADE 1 R$ 16.495,0700 R$ 16.495,0700
Marca: NHS
Fabricante: NHS
Modelo / Versão: Nob. Expert OL(S 12000VA/Isol/c.Eth + Mód.20x17Ah)
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: >>Nobreak Modelo Autotrafo: Auto transformador na saída, tensão de saída 120V e
220V Simultâneo>>; >>Nobreak Modelo Sem Transformador: Tensão de saída 220V (monofásico)>>; >>Nobreak Modelo Isolador:
Seleção de tensão de saída configurável externamente, 120V (monofásico), 220V (110V + 110V – bifásico) e 220V (0V + 220V –
monofásico)>>;  >>Nobreak  controlado  por  DSP(Processador  Digital  de  Sinais)>>;  >>Tecnologia  On  Line  dupla  conversão>>;
>>Isolação galvânica entre entrada e saída (para modelo isolador)>>; >>Correção de fator de potência ativo e unitário independente
da carga de saída>>; >>Forma de onda senoidal pura e com controle digital>>; >>Auto teste para verificação das condições iniciais
do  equipamento>>;  >>DC Start  -  pode  ser  ligado  mesmo na  ausência  da  rede  elétrica  com bateria  carregada>>;  >>Bypass
automático e manual para operação de manutenção>>; >>Estabilidade na frequência de saída devido ao uso de cristal com alta
precisão>>;  >>Frequência  de  saída  do  nobreak  adaptável  de  acordo  com a  frequência  da  rede  elétrica>>;  >>Botão  (on/off)
temporizado  para  evitar  desligamento  acidental>>;  >>Ventilador  interno  controlado  de  acordo  com  o  consumo  de  carga  e
temperatura  do  nobreak>>;  >>Conexões  de  entrada  e  saída  através  de  borneiras>>;  >>Semicondutor  de  etapa  de  potência:
IGBT>>; >>Tensão nominal de entrada 220V>>; >>Paralelismo Redundante: permite a configuração de até 4 nobreaks NHS com a
utilização  da  interface  CAN.  Esta  característica  garante  alta  confiabilidade  e  aumento  da  capacidade  através  de  um  sistema
redundante, permitindo aumentar a quantidade de carga, mantendo no mínimo 1 nobreak reserva>>; >>Interface CAN (Controller
Área Network) para configuração do paralelismo, diminuindo a distorção harmônica (THD) de saída e melhorando a distribuição de
potência entre os Nobreaks>>; >>Baterias - Baterias seladas tipo VRLA internas (HRL) Longa Vida e à prova de vazamento (para
modelos  com  bateria  interna)>>;  >>Permite  o  uso  de  expansão  de  baterias>>;  >>Proteção  contra  descarga  completa  das
baterias>>;  >>Recarga  automática  da  bateria  mesmo  com  o  nobreak  desligado  garantindo  maior  tempo  de  vida  útil>>;
>>Gerenciamento de bateria que avisa quando a bateria precisa ser substituída>>; >>Corrente de carga da bateria com controle
digital nos estágios de carga, equalização e flutuação>>>>; >>Comunicação - Sinalização visual com Display LCD (4 linhas) com
acesso ao menu de configurações e todas as informações das condições do equipamento, da bateria, do inversor, do bypass, do
consumo de carga, da temperatura interna e da rede elétrica>>; >>Sinalização via sinótico dos estados da rede, retificador, bateria,
inversor, saída, bypass e proteção>>; >>Sinalização auditiva com aviso de desligamento por proteções e sobrecarga>>; >>Interface
de  Comunicação  padrão  RS232,  RS485  e  USB>>;  >>Interface  Ethernet  (SNMP)  que  permite  via  software  a  monitoração  e
configurações de parâmetros>>>>.

Total do Fornecedor: R$ 239.557,6200

Valor Global da Ata: R$ 239.557,6200

Voltar
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