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Uninterruptible power supplies (UPS)

“é uma combinação de conversores eletrónicos de potência, interruptores e dispositivos de
armazenamento de energia (como baterias) que constituem um sistema de energia para manter a
continuidade da energia no caso de falha energética.”

As UPS’s São componentes-chave dos sistemas de tecnologias de informação e comunicação (TIC),
assegurando a fiabilidade através da continuidade e da qualidade da fonte de alimentação dos sistemas. O
consumo de energia da UPS deve ser tomada em consideração devido ao seu alto impacto nos custos do
ciclo de vida das baterias, mas na maioria das aplicações de UPS, a eficiência energética não é a questão
mais importante, uma vez que a fiabilidade operacional dos sistemas TIC e a segurança dos dados
relacionados com Processamento e armazenamento são as principais preocupações.
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Uninterruptible power supplies (UPS)

Aplicações:

• Data Centers

Quer se trate de dados para serviços de saúde, bancos, companhias de seguros, os dados são vitais para as
empresas. Falhas nestes serviços podem causar problemas ou colocar vidas em risco. Assim, os sistemas
UPS são essenciais para permitir o acesso permanente aos dados quando a energia está desligada.

• Hospitais, clínicas e lares de idosos
Na área da saúde, a fiabilidade energética é uma questão de vida ou morte. Para oferecer cuidados de
qualidade, é necessário salvaguardar o funcionamento correto e contínuo das máquinas, sem qualquer
interrupção energética.
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Uninterruptible power supplies (UPS)

• Bancos e Seguradoras
Um corte energético com consequência de perdas de dados de clientes ou mesmo de interrupções
prolongadas de trabalho, podem levar a perdas significativas de receitas para uma empresa nesta área.

• Telecomunicações
Garantir um serviço de energia ininterrupto garante continuidade de serviços e previne perda de clientes
e, consequentemente, de receitas.

• Indústria
Não importa o que a instalação produz, uma interrupção na produção significa perda de produtividade e
perdas monetárias avultadas. Não só isso, interrupções na fonte de alimentação podem ser prejudiciais
para os equipamentos e perigoso para os operadores, mas também perigoso para a estabilidade
económica das empresas.
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Uninterruptible power supplies (UPS)

Funcionamento:

No caso de uma falha primária na rede AC, o UPS pode funcionar em modo isolado e não está ligado à
rede no lado da oferta.

No modo de espera (quando não está a substituir a energia da rede primária), um UPS pode operar no
modo ligado ou desligado, como um dispositivo AC ou DC dependendo do projeto específico.

O UPS também pode ser usado como transitório e supressor de sobretensões para proteger hardware
(por exemplo, computadores, centros de dados, equipamentos de telecomunicações ou outros
equipamentos elétricos) onde uma inesperada interrupção de energia pode causar danos, fatalidades,
interrupções graves de negócios ou perda de dados.
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Uninterruptible power supplies (UPS)

Funcionamento (Cont.)
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Uninterruptible power supplies (UPS)

Rendimento do UPS 
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Uninterruptible power supplies (UPS)

Tecnologias de Informação e Comunicação

UPS Topology STRENGTHS WEAKNESSES

On –Line 
(Double Conversion)
Ultimate Power 
Protection

•Output voltage and frequency regulation.
•UPS Inverter rated for continuous 
operation
•Long runtime battery extension options
•Automatic bypass for faults and overloads
•Parallel operation and expansion options

Higher Purchase Price
Lower potential efficiency

Line Interactive
Intermediate Power 
Protection

•Output Voltage Stabilisation
•Spike and electrical noise filtering
•Lower Cost
•Highest potential Efficiency

More sensitive to mains disturbances
Inverter transfer time could compromise load.
Waveform suitability

Off-Line 
(Standby)
Basic Power Protection

Spike and electrical noise filtering No voltage stabilisation
Inverter transfer time could compromise load
Limited power ratings
Waveform Suitability
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Uninterruptible power supplies (UPS)

Outro Exemplo de UPS: 
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Uninterruptible power supplies (UPS)

Outro exemplo de UPS(cont.): 
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Uninterruptible power supplies (UPS)

Outro exemplo de UPS (cont.): 
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