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1. Descrição do Sistema

Painel Frontal

1.   Modo CA - Luz Verde
2.   Modo Backup - Luz Verde Intermitente
3.   LED de Falha
4.   Botão de Energia (On/Off - Liga/Desliga)
5.   Modo CA - LEDs de Nível de Carga
6.   Modo Backup - LEDs de Capacidade de Bateria

Painel Traseiro

1.   Fusível
2.   Entrada CA
3.   Porta de Comunicação USB
4.   Ventilador de Resfriamento
5.   Proteção contra Surto da Linha Telefônica / Modem
6.   Tomadas de Saída
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Painel Traseiro

1.   Proteção contra Surto da Linha Telefônica / Modem
2.   Fusível 
3.   Entrada CA
4.   Porta de Comunicação USB
5.   Ventilador de Resfriamento
6.   Tomadas de Saída

Painel Traseiro

1.   Tomadas de Saída
2.   Entrada CA
3.   Ventilador de Resfriamento
4.   Proteção contra Surto da Linha Telefônica / Modem
5.   Porta de Comunicação USB
6.   Fusível
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2. Especificação
Modelo eNV1000lB eNV1000HB

Potência VA/W 1000 VA / 600 W 1000 VA / 600 W

entrada Tensão 110/120Vca 220/230/240Vca

Limite de Tensão 89-145Vca / 160-290Vca

Saída Tensão 110/120Vca 220/230/240Vca
Regulação de Tensão 
(Modo em Bateria) ± 10%

Frequência 50/60Hz

Regulação de Frequência 
(Modo em Bateria) ± 1Hz

Forma de Onda  
de Saída Senóide Pura Reconstituída

Bateria Tipo da Bateria 2 x 7Ah / 12V

Autonomia a um 
consumo típico de 200W

15 minutos

Tempo de Recarga 10 horas para 90% após descarga completa

Tempo de 
Transferência Típico 4-6 ms

Indicador
Modo CA

O 1° LED verde aceso
(2° ao 5° LED verde para indicar o nível da carga)

Modo em Bateria
O 1° LED verde intermitente (2° ao 5° LED verde 

para indicar a capacidade da bateria)

Falha LED vermelho aceso

Alarme Audível Modo em Bateria Soa a cada 10 segundos

Bateria Baixa Soa a cada 1 segundo

Sobrecarga Soa a cada 0,5 segundo

Falha Soa continuamente

Proteção Proteção contra Surtos EN50091-2, Nível 3

Proteção Total Proteção contra descarga e sobrecarga

Física Dimensões  
(P x L x A)

399 x 145 x 205 mm

Peso Líquido 9,6 kg

Ambiente Ambiente Operacional
0-40°C, umidade relativa de 0 a 90%  

(não-condensante)

Nível de Ruído Inferior a 50dB

Interface USB Windows 98/NT/2000/ME/XP/2003/Vista
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2. Especificação
Modelo eNV1400lB eNV1400HB

Potência VA/W 1400 VA / 840 W 1400 VA / 840 W

entrada Tensão 110/120Vca 220/230/240Vca

Limite de Tensão 85-145Vca 166-290Vca

Saída Tensão 110/120Vca 230/240Vca
Regulação de Tensão 
(Modo em Bateria) ± 10%

Frequência 50/60Hz

Regulação de Frequência 
(Modo em Bateria) ± 1Hz

Forma de Onda  
de Saída Senóide Pura Reconstituída

Bateria Tipo da Bateria 2 x 9Ah / 12V

Autonomia a um 
consumo típico de 200W

25 minutos

Tempo de Recarga 8 horas para 90% após descarga completa

Tempo de 
Transferência Típico 4-6 ms

Indicador
Modo CA

O 1° LED verde aceso  
(2° ao 5° LED verde para indicar o nível da carga)

Modo em Bateria
O 1° LED verde intermitente (2° ao 5° LED verde 

para indicar a capacidade da bateria)

Falha LED vermelho aceso

Alarme Audível Modo em Bateria Soa a cada 10 segundos

Bateria Baixa Soa a cada 1 segundo

Sobrecarga Soa a cada 0,5 segundo

Falha Soa continuamente

Proteção Proteção Total Proteção contra descarga e sobrecarga

Física Dimensões  
(P x L x A)

368 x 140 x 180 mm 405 x 145 x 205 mm

Peso Líquido 15 kg 10,5 kg

Ambiente Ambiente Operacional
0-40°C, umidade relativa de 0 a 90%  

(não-condensante)

Nível de Ruído Inferior a 50dB

Interface USB Windows 98/NT/2000/ME/XP/2003/Vista
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2. Especificação
Modelo eNV2000lB eNV2000HB

Potência VA/W 2000 VA / 1200 W 2000 VA / 1200 W

entrada Tensão 110/120Vca 220/230/240Vca

Limite de Tensão 85-145Vca 166-290Vca

Saída Tensão 110/120Vca 230/240Vca
Regulação de Tensão 
(Modo em Bateria) ± 10%

Frequência 50/60Hz

Regulação de Frequência 
(Modo em Bateria) ± 1Hz

Forma de Onda  
de Saída Senóide Pura Reconstituída

Bateria Tipo da Bateria 2 x 9Ah / 12V

Autonomia a um 
consumo típico de 200W

25 minutos

Tempo de Recarga 8 horas para 90% após descarga completa

Tempo de 
Transferência Típico 4-6 ms

Indicador
Modo CA

O 1° LED verde aceso  
(2° ao 5° LED verde para indicar o nível da carga)

Modo em Bateria
O 1° LED verde intermitente (2° ao 5° LED verde 

para indicar a capacidade da bateria)

Falha LED vermelho aceso

Alarme 
Audível

Modo em Bateria Soa a cada 10 segundos

Bateria Baixa Soa a cada 1 segundo

Sobrecarga Soa a cada 0,5 segundo

Falha Soa continuamente

Proteção Proteção Total Proteção contra descarga e sobrecarga

Física Dimensões  
(P x L x A)

368 x 140 x 180 mm 405 x 145 x 205 mm

Peso Líquido 16 kg 10,6 kg

Ambiente Ambiente Operacional
0-40°C, umidade relativa de 0 a 90%  

(não-condensante)

Nível de Ruído Inferior a 50dB

Interface USB Windows 98/NT/2000/ME/XP/2003/Vista
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3. Diagnóstico
Sintoma Possível Causa Solução

LED no painel frontal 
apagado

1. Falha de bateria. 1. Carregue a bateria por até  
10 horas.

2. Bateria com defeito. 2. Substitua pelo mesmo tipo 
de bateria.

3. O botão de energia não 
está pressionado.

3. Pressione o botão de  
energia novamente.

A campainha do alarme 
soa continuamente 
quando o fornecimento 
CA estiver normal

Sobrecarga do no-break. Verifique se a carga está de 
acordo com a capacidade 
do no-break indicada nas 
especificações.

Quando falta energia, a 
autonomia é curta

1. Sobrecarga do no-break. 1. Remova alguma carga  
não-crítica.

2. A tensão da bateria está 
muito baixa.

2. Carregue a bateria por 10 
horas ou mais.

3. Defeito de bateria devido à 
alta temperatura do ambiente 
operacional ou operação 
indevida da bateria.

3. Substitua pelo mesmo tipo 
de bateria.

Perda de comunicação 
entre o no-break e o 
computador

1. O software não está bem 
instalado.

1. Verifique o ajuste do  
software.

2. O cabo não está conectado 
corretamente.

2. Verifique se o USB está 
conectado firmemente ao 
computador e confirme o 
ajuste novamente.

Rede comercial normal, 
mas o no-break não está 
funcionando

1. O disjuntor está quebrado. 1. Dê um reset no disjuntor.

2. O cabo de energia está 
solto.

2. Reconecte o cabo de  
energia corretamente.

Se ocorrerem situações anormais além das listadas acima, contacte o suporte técnico 

imediatamente.

4. Instruções Importantes de   
 Segurança 
GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES - Este manual contém instruções importantes para 
os modelos ENV 1000LB/HB, ENV 1400LB/HB, ENV 2000LB/HB, que devem ser 
seguidas durante a instalação e manutenção do no-break e das baterias.
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5. Segurança - Cuidado!
·   Este no-break utiliza tensão que pode ser perigosa. Não tente desmontar a  
    unidade. A unidade não contém peças substituíveis pelo usuário. Somente  
    pessoal de manutenção de fábrica pode realizar reparos.
·   A tensão interna de cada bateria é de 12 Vcc, bateria selada, chumbo-ácida,  
    6 células.
·   Conexão a qualquer outro tipo de tomada, exceto tomada bipolar, trifilar,  
    pode resultar em perigo de choque, bem como violar os códigos elétricos  
    locais.
·   No caso de uma emergência, pressione o botão “OFF” e desligue o cabo de  
    energia da fonte CA para desativar corretamente o no-break.
·   Não deixe que líquidos ou qualquer objeto estranho penetre no no-break. Não  
    coloque bebidas ou quaisquer outros recipientes que contenham líquido em  
    cima ou próximo à unidade.
·   A unidade deve ser instalada em um ambiente controlado (área interna com  
    temperatura controlada e sem contaminantes condutivos). Evite instalar o  
    no-break em locais onde há água parada ou corrente, ou umidade excessiva.
·   Não ligue a entrada do no-break em sua própria saída.
·   Não ligue um cabo de energia ou um supressor de surto ao no-break.
·   Não ligue itens não relacionados ao computador, tais como equipamentos  
    médicos, equipamentos de suporte vital, fornos microondas ou aspiradores  
    ao no-break.
·   Para reduzir o risco de superaquecimento do no-break, não tampe a  
    ventilação de resfriamento do no-break e evite expor a unidade à luz solar  
    direta ou instalar a unidade perto de aparelhos emissores de calor, tais como  
    aquecedores ou fornos.
·   Não abra ou mutile a(s) bateria(s). O eletrólito liberado é prejudicial à pele e  
    aos olhos. Ele pode ser tóxico.
·   Atenção, perigo de choque elétrico. Com a desconexão dessa unidade da  
    rede comercial, ainda há tensão de risco através do abastecimento da bateria.  
    Portanto a bateria deve ser desconectada no pólo positivo e negativo, quando  
    forem necessários trabalhos de manutenção ou serviço no no-break.
·   Nunca descarte baterias no fogo, pois elas podem explodir.
·   Uma bateria pode apresentar risco de choque elétrico ou uma corrente de  
    curto-circuito elevada. As precauções a seguir devem ser observadas ao  
    trabalhar com baterias:
 1) Retire relógios, anéis ou outros objetos de metal das mãos;
 2) Utilize apenas ferramentas com cabos isolados; 
 3) Use luvas de borracha e botas;
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 4) Não coloque ferramentas ou peças de metal em cima das baterias;
 5) Desconecte a fonte de carga, antes de conectar ou desconectar os  
      terminais das baterias.

·   A manutenção das baterias deve ser realizada ou supervisionada por pessoal  
    especializado em baterias e conhecedores das precauções necessárias.  
    Mantenha o pessoal não autorizado longe dos gabinetes da bateria.
·   Ao substituir baterias, substitua pelo mesmo tipo e número de baterias  
    chumbo-ácidas seladas.
·   Este equipamento conectável, com bateria já instalada pelo fornecedor, pode  
    ser instalado pelo operador e operado por um leigo.
·   A tomada da rede comercial que abastece o no-break será instalada perto do  
    no-break e será facilmente acessível.
·   Durante a instalação deste equipamento, deve-se assegurar que a soma das  
    correntes de fuga do no-break e as cargas conectadas não excedam 3,5 mA.
·   Desligue o no-break antes de limpar; não use líquido ou detergente spray.

6. Introdução 
Este no-break é especialmente planejado para Computador Pessoal (PC) com 
funções múltiplas. É leve, tem design compacto e encaixa-se perfeitamente 
ao ambiente operacional limitado. A linha do no-break é equipada com AVR 
(regulagem automática de tensão) para estabilizar o limite de tensão de 
entrada. Ela também é embutida com função “DC Start”. Essa função possibilita 
que o no-break seja energizado sem uma fonte CA fornecida. O software de 
gerenciamento ajuda os usuários a monitorar o status interno do no-break. 
  
As principais características desse no-break estão listadas abaixo: 
·   Microprocessador garante alta confiabilidade de controle;
·   Equipado com AVR - Automatic Voltage Regulation (regulagem automática de  
    tensão) para estabilizar a tensão de entrada;
·   Função “DC Start”;
·   Download de software gratuito pela internet (refira-se ao Download de  
    Software Gratuito para maiores informações);
·   Função “Green Power” para economia de energia;
·   Reinício automático, quando recuperada a CA;
·   Compacto e leve;
·   Inclui proteção contra surto na linha telefônica e no modem;
·   Inclui proteção contra sobrecarga de CA;
·   Porta USB.
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2 - Instalação
Instale o no-break em qualquer ambiente protegido que ofereça fl uxo de ar 
adequado em volta da unidade e que não contenha poeira excessiva, fumaça 
corrosiva e contaminantes condutivos. Não opere seu no-break em um 
ambiente onde a umidade ou temperatura ambiente seja elevada.

7. Instalação e Operação 
Conforme passos demonstrados, a instalação é bastante fácil. Lembre-se que o 
botão de energia deve ser mantido na posição “ON” (ligado), caso contrário, o 
no-break será desativado e seu equipamento não estará protegido durante uma 
falha de energia.

1 - Inspeção
Remova o no-break de sua embalagem e inspecione-o quanto a danos que 
possam ter ocorrido durante o transporte. Se alguma avaria for encontrada, 
reembale a unidade e devolva-a ao local de compra.
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8 horas

3 - Carregamento
Esta unidade é fornecida de fábrica com sua bateria interna totalmente 
carregada. No entanto, alguma carga pode ser perdida durante o transporte e 
a bateria deve ser recarregada antes de usar. Ligue a unidade em uma fonte de 
energia apropriada e deixe o no-break carregar completamente, deixando-o 
ligado por pelo menos 8 horas.

Por outro lado, instale o no-break a uma distância de pelo menos 20 cm do 
monitor, para evitar interferência.
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5 - Conexão do Modem / Linha Telefônica 
Conecte a linha de entrada da internet no conector “IN” na parte traseira do 
no-break. Utilize mais um cabo de linha de Internet e conecte uma de suas 
extremidades no conector “OUT” na parte traseira do no-break. Conecte a outra 
extremidade na tomada de entrada do modem, como mostrado abaixo. 

4 - Conexão do Computador 
Conecte os dispositivos do computador em cada uma das tomadas de energia 
localizadas na parte traseira do no-break.
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6 - Conexão do Cabo de Comunicação
Para permitir monitoração e desligamento automático do no-break através de 
software, conecte o cabo USB no PC e no no-break, o mesmo será detectado 
automaticamente.

7 - Ligar / Desligar
Para ligar o no-break, pressione o botão de energia levemente. Para desligá-lo 
pressione o botão de energia novamente.

8 - Função “DC Start”
A função “DC Start” permite que o no-break seja ligado quando a energia 
comercial CA não estiver disponível e a bateria estiver totalmente carregada. 
Para ligar o no-break, simplesmente pressione o botão de energia.



9 - Substituição da Bateria
Siga as fi guras 1 a 3 para substituir a bateria. Desligue todas as fontes de 
fornecimento de energia antes de substituir a mesma.

Depois de remover a tampa da bateria, retire delicadamente as baterias 
desligando os dois cabos que as ligam ao no-break.

Certifi que-se de substituir pelo mesmo tipo de baterias. As baterias velhas 
devem ser descartadas em local correto para reciclagem.

16

Desparafuse o painel Remova a frente do painel

Remova a cobertura da bateria

1 2

3
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8. Software WinPower
O WinPower é um novo software de monitoração de no-break, que oferece 
interface amigável com o usuário para monitorar e controlar seu no-break. Esse 
software personalizado oferece desligamento automático seguro para múltiplos 
sistemas de computador durante uma falha de energia. Com esse software, os 
usuários podem monitorar e controlar qualquer no-break na mesma LAN, não 
importando o quão distante esteja dos no-breaks.

Procedimento de instalação:
1. Visite o website: 
http://www.eaton.com/EatonCom/ProductsServices/
ESeriesUPSs/WinpowerSoftwareDownloads/index.htm

2. Escolha o sistema operacional que você precisa e siga a instrução descrita no 
website para fazer o download do software.

3. Ao fazer o download de todos os arquivos necessários pela internet, registre 
o número serial 511C1-01220-0100-478DF2A para instalar o software.
Quando seu computador reiniciar, o software WinPower aparecerá com o ícone 
de um plug verde localizado na área de notificação, perto do relógio.
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9. Certificado de Garantia

1 - Apresentação
A Eaton Power Solution Ltda. garante aos usuários dos seus produtos a 
segurança quanto ao bom funcionamento e a Assistência Técnica, caso venha 
a ser necessária. Este Certificado é o atestado de qualidade dos produtos 
fornecidos pela Eaton que você utiliza.

2 - Prazo de Garantia
A garantia dos nossos produtos contra defeitos de fabricação e/ou falhas de 
componentes é de 1 (um) ano, já incluindo o período de 90 (noventa) dias 
previstos por lei. O prazo de vigência da garantia será contado a partir da data 
de emissão da Nota Fiscal de compra.
 

3 - Serviço de Garantia
Na eventual necessidade da utilização do serviço de garantia, o usuário deverá 
encaminhar o produto até um Laboratório Autorizado Eaton, onde será aberta 
uma Ordem de Serviço para controle.
 
As despesas e/ou gastos referentes ao transporte até o Laboratório Autorizado 
Eaton escolhido pelo usuário, e vice-versa, são de responsabilidade do cliente.
Atendimentos no local da instalação “on site” podem ser negociados 
diretamente entre o cliente e o Laboratório Autorizado de sua preferência. Este 
tipo de atendimento não é coberto pela garantia da Eaton.

4 - Reivindicações dos Termos de Garantia
A reivindicação dos termos deste Certificado pelo CLIENTE está condicionada 
ao uso adequado do equipamento, atendendo rigorosamente às especificações 
e instruções sobre instalação, operação e manutenção contidas no Manual do 
Usuário fornecido pela Eaton.

No ato da reivindicação dos serviços sob garantia deve ser apresentada 
uma cópia deste Certificado, juntamente com a Nota Fiscal de compra do 
equipamento, sob pena de não ser aprovada a execução do serviço. 

5 - Exclusões da Garantia 
Evidências de mau uso, uso em ambientes agressivos, corrosivos e/ou 
insalubres (tais como umidade e maresia), danos decorrentes de acidentes ou 
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SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE (SAC)  
0800 705 4000

serviceups_pqdbr@eaton.com

de vandalismo, exposição à água ou ao fogo, descargas atmosféricas (raios), 
oscilação da carga de energia fora da faixa de operação, tensão inadequada, falha 
de aterramento e outros da mesma natureza.

Operação inadequada ou incorreta, reparos e/ou manutenções realizadas por 
pessoa física ou jurídica não autorizada pela Eaton também acarretarão a perda 
da garantia do equipamento.

Itens consumíveis como baterias, fusíveis e ventiladores são garantidos somente 
contra defeitos de fabricação, não incluindo falhas decorrentes de baterias com 
descarga total/sulfatadas, fusíveis queimados decorrentes de fatores externos, 
entre outros.

6 - Condições da Garantia
A utilização da garantia dos produtos Eaton será realizada por Laboratórios 
Autorizados Eaton (atendimento balcão) e em horário comercial, sendo 
considerados procedentes, após serem avaliados, apenas os defeitos de 
fabricação e/ou de falhas de componentes.

Todas as partes, peças, materiais e componentes substituídos durante a garantia 
passarão a ser propriedade da Eaton.

ESTES SERVIÇOS SÓ PODERÃO SER EXECUTADOS POR TÉCNICOS 
ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS. CASO CONTRÁRIO IMPLICARÁ NA PERDA 
DA GARANTIA.

Operação inadequada, reparos e manutenções não realizadas por pessoa física 
ou jurídica autorizada pela Eaton também acarretarão a perda da garantia do 
equipamento.

A reparação, modificação, substituição de peças ou conjuntos não prorrogará o 
prazo de garantia inicialmente definido neste Certificado.

Entende-se por esta garantia somente as falhas e/ou desconformidades 
referentes ao produto Eaton, não cabendo quaisquer responsabilidades da 
Eaton sobre danos indiretos, danos emergentes e lucros cessantes e respectivas 
indenizações a tais títulos.




