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Fontes - UPS

O que é UPS?

Que tipos de aplicação utilizamos?

R: “Uninterruptible Power Supply” – Fonte de Alimentação ininterrupta.

Onde o Serviço não pode ser interrompido devido falta ou queda na 

Alimentação

R: Pode ser utilizada em vários segmentos, sendo:

• Saneamento; (Requisitada)

• Industrial;

• Naval;

• Etc;



Fontes - UPS

• Fonte de alimentação  AC 85 .. 264V / DC 24V, 5A com UPS Charger and Controller

integrado. UPS = 787-1675 + Módulo de Bateria

• Controle da Bateria

• 3 contatos livres para monitoração

• Chave rotatória para seleção do tempo de Buffer

• Interface RS-232 para monitoração e parametrização;

• Conexão amola extraível : MCS 231 / 734

• Aprovações: CE, UL 60950, UL 508, DNV GL

• Sem necessidade de fonte de alimentação separada, tamanho reduzido

• Vida útil da bateria estendida Relativo intervalo entre manutenções devido a Controle

de Bateria.

Características:

787-1675 – 24VDC -5A:
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Diagrama:
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• Controlador UPS: Entrada: 24VDC / Output 24VDC

• Opção de corrente para 10A e 20A

• Função Controle da Bateria

• Contatos livres para monitoração

• Interface RS-232 para monitoração e parametrização;

• Conexão a mola extraível : MCS 231 / 734

• Aprovações: CE, UL 60950, UL 508

• Led de indicação de OK (Verde), Alarme (Amarelo) e Erro (Vermelho);

• Display para configuração e monitoração de informações

• Vida útil da bateria estendida Relativo intervalo entre manutenções devido a Controle

de Bateria.

Características:

787-870 - 24VDC - 10A:

787-875 - 24VDC - 20A:
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Diagrama:
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Fontes - UPS

Aumento de vida útil das Baterias

Controle de Temperatura Inteligente

Modelos variados de baterias

Características, Vantagens e Benefícios



Características, Vantagens e Benefícios
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Comunicação Serial RS-232.

Software ou Comunicação com 

CLP’s de mercado

Modo de Configuração

Diagnósticos por LED

Contatos livres para alarme



Fontes - UPS

Aumento de vida útil das Baterias

Controle de Temperatura Inteligente

• Troca de dados entre módulos de bateria inteligentes e a 

unidade de carga e controle

• Conexão ao sensor de temperatura na bateria;

Sinais transmitidos:

• Temperatura da bateria

• Tipo de módulo de bateria

• idade da bateria

• Temperatura de controle de carregamento.

• Aviso de alarme da vida útil da bateria

• Avisos do status de carregamento*

• compatível com os modelos

787-870 e 787-875

https://eshop.wago.com/JPBC/service.hbc?function=deeplinkproduct&language=DE&catalogidentifier=WAGO01&mode=s&supplieraid=787-872&_ga=1.63319148.2126407040.1485856736
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Característica de carregamento

1. Período inicial de carregamento;

2. Período principal de carregamento;

3. Período de carga lenta.
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Modelos variados de baterias

Com fusível substituível 

externamente



Fontes - UPS

Modelos variados de baterias – Tipos de baterias (Materiais)

Uninterruptible Power Supplies (UPS) – Vantagens e desvantagens

Tipos de Bateria Vantagens e desvantagens

Lead acid battery

Lead nonwoven battery (Pure)

+ Manuseio fácil

+ barato

- menor densidade de potência

- maior peso

NiCd-battery (Nickel-Cadmium Battery) + altas correntes de descarga

- capacidades inferiores

- contém cádmio (proibição da UE)

- efeito de memória (Pode viciar facilmente)

- polaridade de falha -> formação de hidrogênio

NiMH-battery (Nickel-Metal Hydride Battery) + densidade de potência média

- efeito de memória com descarga parcial

- quase inutilizável a temperaturas negativas

- correntes de descarga mais baixas do que as baterias de NiCd

Li-Ionen-battery (Lithium-ion Battery) + alta densidade de energia

+ sem efeito de memória

- descarga profunda leva à destruição

- lítio altamente inflamável

Li-Po-battery (Lithium Polymer Battery) + alta densidade de energia

+ sem efeito de memória

+ eletrólito sólido

+ altas correntes de descarga até + 30 ° C - correntes de carga comparativamente baixas
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Comunicação Serial RS-232.

Software ou Comunicação com

CLP’s de mercado
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Comunicação Serial RS-232.

Software ou Comunicação com 

CLP’s de mercado

• Status: Comunicação e parâmetros da controladora UPS;

• USV Parameters: Configuração de parametros da UPS;

• Prog Start 1 e 2: Configuração para executar programas em 

caso de falha;

• E-mail 1 e 2: Configuração para enviar e-mail em caso de 

falha;

• Service: Parametros para comunicação com o Software.

Software 759-870
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Comunicação Serial RS-232.

Software ou Comunicação com 

CLP’s de mercado

• Wago: Codesys e e!COCKPIT • Siemens: Step 7
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Diagnósticos por LED

• Led Verde: OK;

• Amarelo: Alarme;

• Vermelho: Erro

• Led Verde: DC OK;

• Amarelo: Carregando/Modo Bateria;

• Vermelho: Alarme/Erro
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Modo de Configuração  

PC – Mode: A unidade opera com base em uma sequência de tempo, que 

desliga um IPC. A operação da bateria é controlada por um sistema de 

controle (Software) ou monitor. Todos os valores podem ser ajustados 

individualmente usando o software de configuração "759-870 V2" (a partir da 

versão 2.5).

Indefinite mode ("∞“): O fornecimento será até a bateria se descarregar toda;

Custom: O tempo da bateria pode ser definido individualmente usando o 

software de configuração "759-870 V2" (a partir da versão 2.5).

1...20: A bateria pode ser definida por um período de tempo. Sendo de tempo 

de 1 a 20 minutos
A controlado 787-87x define esses 

parâmetros somente via software.
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Contatos livres para alarme
1. Config. via software Ex: Bat <85%

2. Config. via software Ex: Buffer mode

3. Inativo se a proteção contra sobrecarga 

tiver operado.

7. Contato Bat. Carregando;

8. Contato informando Modo de Bat.;

9. Contato Alarm: ex: Falha ou bateria 

perto da vida final.
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Contatos livres para alarme



Fontes - UPS

Quais perguntas são fundamentais para especificar um conjunto 

UPS?

Dentre as principais perguntas, temos:

• Qual a carga total de sua aplicação?

• Por quanto tempo você precisa manter sua carga ligação, após a 

falta de energia?

Produto Ideal

Bateria Ideal
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Quais perguntas são fundamentais para especificar um conjunto 

UPS?

Dentre as principais perguntas, temos:

• Você necessita da corrente total após entrar com o sistemas de 

bateria?

• Se for negativa, qual a corrente após o sistema de bateria 

iniciar?

R: Contatos auxiliares que permite desativar alguns sistemas e 

priorizar somente o que precisar ser energizado.

S1: aberto, se o módulo estiver no modo buffer (Config)

S2: aberto, se o modo de buffer não for possível ou a mudança bateria é recomendada (Config)

S3: aberto, se a saída tiver sido desligada devido a sobrecorrente



Qual a diferença entre Aplicações de Redundância e 

Paralelismo?

EPSITRON® Modulo de Redundância



Fontes – Módulos de Redundância/Paralelo

Definição de Redundância

1
0
A

1
0
A

24VDC - 10A

Resumo:

Nessa situação se uma das fontes entrar 

em falha a outra fonte consegue 

continuar fornecendo para aplicação, 

sendo assim se trata de uma aplicação 

de redundância de fontes.

Aplicação sem módulo de redundância

Ponto vulnerável dessa aplicação:

Se uma fonte entrar em curto-circuito ela 

para de fornecer para a carga e passa 

enviar a corrente para a fonte em curto-

circuito (Caminho mais fácil)
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Definição de Redundância

Resumo:

Nessa situação se uma das fontes entrar 

em falha a outra fonte consegue 

continuar fornecendo para aplicação, 

sendo assim se trata de uma aplicação 

de redundância de fontes.

Aplicação com módulo de redundância

Aplicação segura:

Devido o modulo de redundância possuir 

diodos ou mosfet, permite a obstrução 

da corrente em caso de falha de uma 

fontes

1
0
A

1
0
A

24VDC - 10A
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Definição de Paralelo

1
0
A

1
0
A

24VDC - 20A

Resumo:

Nessa situação se uma das fontes entrar 

em falha a outra fonte não consegue 

continuar fornecendo para aplicação, 

sendo assim se trata de uma aplicação 

de paralelo de fontes, que necessita da 

somatória de corrente.

Aplicação sem módulo de redundância

Ponto vulnerável dessa aplicação:

Se uma fonte entrar em curto-circuito ela 

para de fornecer para a carga e passa 

enviar a corrente para a fonte em curto-

circuito (Caminho mais fácil)
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Definição de Paralelo

Aplicação sem módulo de redundância

Bloco de bornes

Carga

1. Olhe aos datasheets e verifique se a operação paralela 

permitida?

2. Use apenas PSUs do mesmo tipo. *

3. Desligue todas as PSUs e conecte

as saídas para blocos de terminais externos.

Use o mesmo comprimento e diâmetro do cabo.

4. Ligue a primeira PSU e

Ajuste a tensão de saída através do ponto de ajuste para 

24VDC.

Desligue a PSU novamente.

5. Repita o passo 4.) para cada PSU.

6. Ligue todas as PSUs. Agora você

A carga pode fornecer a carga com a corrente total.

Requisitos ideais:
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Definição de Paralelo

Aplicação com módulo de redundância

1
0
A

1
0
A

24VDC - 20A

Resumo:

Nessa situação se uma das fontes entrar 

em falha a outra fonte não consegue 

continuar fornecendo para aplicação, 

sendo assim se trata de uma aplicação 

de paralelo de fontes, que necessita da 

somatória de corrente.

Ponto vulnerável dessa aplicação:

Se uma fonte entrar em curto-circuito ela 

para de fornecer para a carga e passa 

enviar a corrente para a fonte em curto-

circuito (Caminho mais fácil)



Fontes – Módulos de Redundância/Paralelo

Modelos WAGO Disponíveis:

• Modelo de 9...54VDC;

• Indicação por LED’s;

• Corrente de 2x 12.5A e 2x 

40A; 

• Conexão por botão mola

• Sistema de proteção por 

diodo

• Modelos de 24 e 48VDC;

• Indicação por LED’s;

• Contato de Indicação de 

falha

• Corrente de 2x 20A; 

• Conexão a mola Cage 

Clamp

• Sistema de proteção por 

diodo

• Modelo de 24VDC;

• Indicação por LED’s;

• Contato de Indicação de falha

• Corrente de 2x 20A; 

• Conexão a mola Cage Clamp

• Sistema de proteção por 

mosfet;

• Suporta Topboost e Powerboost




