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UPS LEISTUNG LDM    
   

Os No-breaks da família Leistung LDM são equipamentos True On-line Dupla 
Conversão VFI saída senoidal e tempo de transferência na saída: zero On-line 
(Rede/Bateria/Rede) com chave estática e tecnologia “Transformer Less”. 

 

Possuem baixa distorção harmônica THDi e THD com Tecnologia de IGBT na entrada e Saída  

Alto rendimento, baixa dissipação, baixo ruído e proteção elétrica na entrada e saída   

By-pass estático automático e chave de by-pass manual sem interrupção   

Paralelismo de gabinetes para N+1   

Interface de comunicação amigável, compatível com Grupos Geradores GMG   

 

 Display LCD na frente do gabinete, EPO (Emergency Power Off), partida pelas baterias (DC Start) 
 

 

 

 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
  

  

GABINETE MODELO                                                                                                   LDM-60   

[Nº Fases Entrada: Nº Fases Saída]                                                              [3:3] 

Potência nominal total                60kVA   

 
ENTRADA 

     

TENSÃO NOMINAL DE ENTRADA:    220/127v, 208/120v (3F + N + T)  

TOLERANCIA DE TENSÃO DE ENTRADA 176 a 275 VCA 

FREQUÊNCIA NOMINAL 50 ou 60Hz 

TOLERÂNCIA DE FREQUÊNCIA 40 – 70Hz 

FATOR DE POTÊNCIA EM PLENA CARGA > 0,99 

DISTORÇÃO DE CORRENTE THDi < 3% carga linear 

PARTIDA EM RAMPA Sim  
 

BYPASS com Entrada Independente      

TENSÃO 220/127v, 208/120v  (3F + N +T) 

FREQUÊNCIA NOMINAL 50 ou 60Hz (Selecionável) 
 

SAÍDA SENOIDAL PURA  

POTÊNCIA NOMINAL DE SAÍDA 60kVA / 60KW 
FATOR DE POTÊNCIA DE SAÍDA 1,00 (kVA = kW) 

TENSÃO NOMINAL DE SAÍDA  220/127v, 208/120v (3F + N + T)  

REGULAÇÃO  < ±1,0% (estática) 

DISTORSÃO HARMÔNICA DE TENSÃO DE SAÍDA THDv < 1,0% (carga linear) e <5% (carga não Linear) 

FREQUÊNCIA 
 

50 / 60Hz    +/- 0,01%   

FATOR DE CRISTA 3 : 1 

CAPACIDADE DE SOBRECARGA  
105% contínuo, 125% por 10 min., 150% por 60 seg., 

> 150% após 100ms transfere para o by-pass 

RENDIMENTO MODO ON-LINE AC AC > 96 % 

RENDIMENTO MODO ECO > 99 % 

CLASSIFICAÇÃO IP IP20 

COMUNICAÇÃO Leds, RS232, RS485, USB, SNMP TCP IP RJ45 

TEMPERATURA DE OPERAÇÃO 0 °C / +40°C 

UMIDADE RELATIVA  0 a  95% (sem condensação) 

DIMENSÕES (L x A x P) mm  sem baterias 600 x 1150 x 980 mm 

BATERIAS suporta VRLA, SMF, ALCALINAS entre outras 

 

Imagens meramente ilustrativas  
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CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA  LDM  

 

Os equipamentos Nobreaks (UPSs) da família LEISTUNG  LDM são de moderna geração e qualidade 
tecnológica e são fornecidos em Gabinetes metálicos no formato Torre com pintura eletrostática epóxi, 
na Tecnologia On-line Dupla Conversão VFI e DSP, com fácil instalação e manutenção, microprocessado 
de alta performance completos (possuindo etapas retificadora, inversora, chave estática de transferência 
automática) com by-pass automático e chave de by-pass manual internamente e independente, 
proporcionando saída sem interrupção em qualquer modo de operação. 

 

As etapas retificadoras / carregadoras e a inversoras possuem tecnologia IGBT e isolada, e proporciona 
o sistema de recarga de baterias controlado e automático ajustável podendo ser ajustado em para recarga 
em até 12 horas, além da refrigeração automatizada através de ventilação forçada por exaustores 
mantendo assim as condições internas adequadas. O sistema Nobreak permitir configuração para ajustes 
de recarga automática das baterias e também compensação da tensão das baterias em função da 
temperatura das mesmas.  

 

O mínimo de “RIPPLE” nas baterias proporciona um aumento de sua vida útil e consequente economia 
financeira a Contratante. O sistema nobreak possui a capacidade de expansão tanto de potência, como 
de instalação, podendo ser paralelados para expansão futura e/ou funcionar em redundância “N+x”, 
permite paralelismo de gabinetes de mesmo modelo dividindo cargas igualmente e cabos de comunicação 
em anel para melhor confiabilidade. O Nobreak desta família permite configuração redundante com outro 
nobreak de mesmo modelo. 

 

O equipamento nobreak é de fácil operação, sendo que as manobras e eventuais manutenções são 
realizadas pela parte frontal ou lateral do produto, e a conexão de cabos do gabinete de entrada e saída 
é feita por conexões através de bornes e terminais. O gabinete possui porta que protege as chaves 
internas elétricas que podem ser manipuladas para operação de alimentação, by-pass. 

 

O sistema possui entrada de tensão gradativa e possui também modo de teste que permite a verificação 
dos circuitos de potência em condições normais de operação sem a necessidade de conexão à carga 
crítica do usuário. 

 

O equipamento Nobreak monitora as baterias com autoteste verificando a integridade das baterias e 
também sendo possível realizar testes de baterias programáveis pelo usuário além da proteção contra 
descarga total de baterias. 

 

O equipamento Nobreak é compatível com Moto Gerador e é capaz de limitar a energia de carga das 
baterias quando sinalizado por contato seco (como de gerador de emergência) através de uma de suas 
entradas e contato de gerador ligado. Permite também a manutenção dos módulos de baterias sem a 
necessidade de desligamento ou by-pass do Nobreak; 

 
O sistema possui proteções elétricas na entrada e na saída além de outras diversas, contra sobrecorrente, 
sobrecarga, sub/sobretensão, curto-circuito, sobrefrequência  e subfrequência, transientes, 
sobretemperatura, distorção harmônica, surtos, sobretensão e descarga total nas baterias,   entre outras, 
além de medições elétricas e sinalizações, podendo enviar também e-mails pela comunicação SNMP 
inclusa. Possui ainda o desligamento automático do inversor ao final da autonomia das baterias, 
protegendo assim a vida útil das mesmas. 
 
O sistema possui botão e contato da função EPO (emergency power off) a fim de ser providenciar o 
desligamento do sistema em eventuais emergências, isto é, possui tanto em botão Local como conexão 
Remota para contato seco. 
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O equipamento Nobreak possui IHM de controle com sinalizações e alarmes controlados pelo 
processador DSP com Display de monitoração LCD interativo, Leds de painel mimico e alarmes ativos, 
teclado de botões, em português, onde é possível fazer comandos de manobras e programações, obter 
relatórios, leituras de tensões, potências, correntes, frequências, temperatura, tensão CC e autonomia 
das baterias e demais valores necessários com históricos com data.  

  

Além de alarme sonoro e seu botão silenciador, o sistema permite ainda ao usuário a visualização do log 
de eventos de alarmes ocorridos, e também permite controles do equipamento, para testes, manobras, 
transferências, ajustes, configurações e outros apropriados. 

 

Possuem comunicações dentre outras, USB, RS232, RS485 placa de interface ethernet SNMP (RJ45 
10/100 Base-T) HTTP-TCP/IP que possui software gerenciador interno residente sem necessidade de 
softwares instalados em eventual computador, podendo ser acessada por protocolo IP em qualquer 
browser em ambiente Windows, Linux entre outros e sem prazo para espirar através de ETHERNET 
10/100 MBPS, TCP/IP RJ45 via http, telnet e SNMP, além do suporte para plataformas com MIB II padrão.  

 

A comunicação proporciona a notificações de eventos e alarmes e monitoramento em tempo real, 
podendo-se configurar ações e envio de e-mail automático a partir de eventos ocorridos  

 

Os equipamentos Nobreak são de alta tecnologia e configuração True On-Line Dupla conversão e VFI 
(saída independente da tensão e frequência de entrada) conforme a classificação VFI SS 111 da norma 
IEC 62040-3 / EN 50091-3.  

 

O sistema Nobreaks também estão de acordo com as normas internacionais Segurança: IEC/EM 62040-
1, EMC: IEC/EM 62040-2,  Performance: IEC/EM 62040-3, dentre outras. 

 


