

  
 

Apresentação
Para que serve um Filtro De Linha?
Filtro de Linha, Estabilizador, Protetor eletrônico e Nobreak, saiba qual escolher, outubro de 2020, é publicada pela Coleção Indústria e Com de Informática Telecomunicação e Eletrônica LTDA São Paulo, Brasil.
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Este conteúdo é de autoria e propriedade exclusiva da
Coletek. É vedada a sua reprodução no todo ou em parte sem mencionar sua autoria, assim como alteração de
seu conteúdo ou contexto. Todas as especificações estão
sujeitas a alterações sem aviso prévio. As Imagens e desenhos são meramente ilustrativas
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INTERATIVIDADE
Onde encontrar este ícone
clique sobre a imagem para
ter mais informações.

Autonomia
Guia para solução de problemas

A COLETEK
ENERGIA
A Coletek Energia é uma marca do grupo
Coletek, fabricante de nobreaks, estabilizadores de tensão, filtros de linha, protetores eletrônicos e baterias.
Todos os nossos produtos fabricados são sujeitos a um rigoroso controle de qualidade. Os
produtos da Coletek Energia possuem processo

de fabricação de acordo com a norma ISO 9001,
garantindo assim, a confiabilidade necessária a
seus clientes.
Com uma linha completa de produtos, a
Coletek Energia é uma marca sólida e em constante inovação para atender o mercado.

PARA QUE
SERVE UM
FILTRO
DE LINHA?

Chamados popularmente de “réguas”, os Filtros de Linhas são dispositivos com 4 objetivos:
1. Aumentar a quantidade de tomadas disponíveis
2. Eliminar toda impureza da rede elétrica aumentando a vida útil dos aparelhos
3. Não permitir que um produto com carga acima do padrão estabelecido pelo Inmetro
para tomadas simples de 10A sejam conectados na rede elétrica.
4. Proteger, em caso de surtos ou curto-circuito, contra a passagem de altas correntes
para os aparelhos nele conectados evitado que os mesmos venham a “queimar”.

FL-82BK

Isso é possível porque nossos filtros de linha possuem um disjuntor (ou fusível) responsável por desligar a alimentação elétrica, caso a corrente total exigida pelo equipamento
seja maior do que 10 Amperes.

INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO
1- Os filtros de linha Coletek devem
estar conectados diretamente às tomadas CA apropriadamente aterradas, sem fios excedentes, adaptadores ou fio-terra conectados a outras

cargas. A fiação utilizada deve estar
de acordo com a Norma NBR 5410 da
ABNT
2- Conecte o plugue do filtro de linha à tomada de sua rede elétrica,
ligue o Filtro e verifique se o led
de sinalização está acendendo. Em
caso positivo, conecte seus aparelhos às tomadas do Filtro.
3- Utilize somente em ambientes
internos e livres de umidade.

Onde usar ?
Ele é ideal para proteger eletrônicos TVs, Sistemas de
Som, DVDs, Videogames entre
outros.

PARA QUE
SERVE UM
ESTABILIZADOR?

EXS II

Possui todas as funções do Filtro de Linha (filtro de ruídos da rede, proteção contra surtos
e curto-circuito) além de acrescentar a função de estabilizar a tensão elétrica da entrada
de forma que a saída fique estabilizada dentro de uma faixa de tensão de 108,1Vac a
121,9Vac (nominal 115Vac ±6%) e 206,8Vac a 233,2Vac (nominal 220Vac ±6%) . Ele
também oferece proteção contra sub e sobretensão, ou seja, caso a tensão de entrada
seja menor que 92Vac ou maior que 144Vac o estabilizador desliga a saída protegendo
os equipamentos ligados nele. Quando ligado em 220Vac os valores mínimos e máximos
passam a ser 184Vac e 272Vac respectivamente.
Conta também com um transformador que converte a tensão de entrada, dessa forma,
se a tensão da residência é 220Vac, pode-se utilizar um estabilizador para converter a
tensão de saída para 110Vac (apenas em modelos Bivolt).

Um requisito fundamental para todos os
Estabilizadores de tensão é possuir o selo do
Certificado
Inmetro,
assim o produto precisa passar por testes
rigorosos para garantia
de sua qualidade e eficiência.
Essa certificação é compulsória, ou seja, NÂO
PODE SER COMERCIALIZADO sem essa certificação do Inmetro.

INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO
1. Retire o estabilizador de sua embalagem e instale em
um ambiente seco, respeitando sempre o espaçamento
mínimo de 10 cm; Verifique se o valor do fusível utilizado está de acordo com a tensão da sua rede elétrica.
Para verificar a corrente do fusível que deve ser utilizado conforme a tensão da rede elétrica, basta observar
as informações da etiqueta afixada ao estabilizador, em
caso de dúvida leia o manual de instruções do seu aparelho.

será de +/- 6%, ou seja de 1081Vac a 121,9Vac para
saída 115Vca (para versão mono 115Vac e Bivolt) e
206,8Vac a 233,2Vac para saída 220Vac (para versão
Mono 220Vac), conforme a figura:

2. Certifique-se de que as chave(s) LIGA / DESLIGA
do(s) equipamento(s) que será(ão) alimentado(s) está(ão) desligada(s). Caso negativo, desligue-as;
3. Conecte o(s) equipamento(s) que será(ão) alimentado(s) na(s) tomada de saída;
4. Conecte o cabo de força do estabilizador na tomada
da rede elétrica local, sendo a faixa de variação máxima
conforme a NORMA NBR 14373:2006 de 45% para uma
rede de 115Vac e 40% para uma rede 220Vac. Portanto, o estabilizador aceita uma variação de REDE DE ENTRADA de 92Vac a 144Vac para uma rede de 115Vac e
184Vac a 272Vac para uma rede de 220Vac;
5. Dentro da faixa de variação de entrada citado no intervalo acima, a tensão de saída liberada nas tomadas

NOTA:
Caso a tensão de saída fique fora da faixa de +/-10% (103Vca a
126Vac para 115Vac e 198Vca a 242Vac para 220Vac), após 4
segundos, a saída do estabilizador é automaticamente desligada,
evitando danos aos equipamentos. Se a tensão de saída retornar à
faixa de +/- 6%, a saída será automaticamente religada e os equipamentos voltarão a ser alimentados pelo estabilizador.
10. Após conectar o cabo de força na tomada da rede elétrica, pressione o botão LIGA / DESLIGA e verifique se o indicador luminoso
(LED) acende, ligue os equipamentos conectados ao estabilizador.

NÃO INDICADO PARA
* Alimentar equipamentos cuja a principal
fonte de consumo sejam motores C.A, tais
como máquinas de lavar roupas, máquinas
de costura, refrigeradores, ar condicionado,
microondas, liquidificadores, portões eletrônicos ou equipamentos que ultrapassem
a potência máxima permitida, evitando assim a perda da garantia;
* Para equipamentos de sustentação à vida;
* Não use o aparelho para qualquer finalidade que não seja recomendada pela Coletek, evitando assim danos ao equipamento
e a perda de garantia;

GUIA PARA SOLUÇÃO
DE POSSÍVEIS PROBLEMAS

Potência aplicada
o produto superior
ao estipulado,
provocando
indício de
sobrecarga.

Verifique na etiqueta fixada
ao produto se a tensão,
corrente e potência de
trabalho é compatível com
equipamento ligado a saída
e com a tensão da rede de
entrada.

TROCA DE FUSÍVEL

INDICADO PARA
Ele é ideal para computadores Micro computadores e
seus periféricos, como impressoras jato de tinta, monitores entre outros equipamentos para informática.

PARA QUE
SERVE UM
PROTETOR
ELETRÔNICO?

O protetor eletrônico não estabiliza a tensão da rede elétrica, mas
tem por finalidade proteger os equipamentos ligados a ele evitando
que queimem com surtos elétricos que vem pela própria rede.

ATM
PE-1500

INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO
Para garantir um melhor aproveitamento do seu ATM,
o usuário deverá ficar atento a alguns cuidados básicos, por isso recomendamos que as informações a
seguir fossem lidas com atenção:
• Verificar se o aterramento de sua rede elétrica está em perfeito estado; não retirar o pino
terra do plug do cabo de força do seu ATM, pois
o sistema de aterramento é necessário para
evitar choques elétricos ao usuário e garantir
uma boa filtragem de ruídos e interferências.
Esse protetor foi desenvolvido para uso em rede
monofásica e bifásica.
• É recomendado o uso e armazenamento em um
lugar arejado seco e sem excesso de poeira.
FUNCIONAMENTO
1. Com chave liga/desliga na posição “O” conecte
o cabo de alimentação em uma tomada três pinos
da rede elétrica (neutro/fase/terra) devidamente
aterrada;
2. Ligue a chave (Posição I);

INDICADO PARA
Ele é ideal para Computadores, Notebooks, Televisores
e Videogames

3. O indicador verde acenderá, indicando que o
produto está ligado;
4. Ligue ao ATM os equipamentos a serem protegidos. Nunca ultrapassando na soma dos equipamentos
a potência máxima do ATM para não prejudicar o seu
funcionamento;

NOTA:
Caso em funcionamento acender o indicador vermelho
de ALTA, isso estará mostrando que ocorreu uma sobre
tensão e com isso a saída será desligada para proteger
seus equipamentos. Se a rede de entrada retornar a níveis aceitáveis a saída do ATM será novamente ligado.
Caso acender o led vermelho de BAIXA, significa que sua
rede de entrada está abaixo da tensão nominal.

PARA QUE
SERVE UM
NOBREAK?

Eles possuem baterias internas que, ao ocorrer uma queda de energia,
manterão seu aparelho ligado e funcionando por um período de tempo.
Dessa forma, o usuário pode salvar seu trabalho e desligar o computador de forma segura, sem colocar em risco os componentes eletrônicos
internos dos dispositivos. Além disto, eles possuem sistema de proteção
contra sub e sobre tensão, filtro de entrada para diminuir ruídos da rede,
proteção contra curto-circuito, saída estabilizada e gerenciamento inteligente das baterias

POWER
GUARD II
1400VA

INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO
1. Retire o NO BREAK de sua embalagem, e posicione no local de instalação, respeitando o espaçamento de 10 cm em sua volta para não prejudicar
a ventilação. O NO BREAK não deve ser instalado
em locais sob exposição a temperaturas extremas
(temperatura máxima de 40° C), gases inflamáveis, umidade, atmosfera corrosiva ou explosiva,
pó excessivo e vibração.
2. O modelo do seu NO BREAK BIVOLT DE ENTRADA, o mesmo pode ser ligado em uma rede elétrica
de 115Vac, 127Vac ou 220Vac, pois a tensão de
entrada é selecionada automaticamente pelo NO
BREAK. Porém, é necessário verificar se a tensão
dos equipamentos que serão ligados no NO BREAK
é compatível com a tensão de 115Vac ou 127Vac.
3. Após a confirmação das tensões de entrada e saída, certifique-se de que a chave LIGA / DESLIGA
do(s) equipamento(s) que será(ão) alimentado(s)
está(ão) desligada(s). Caso não, desligue-a(s).
4. Conecte os aparelhos que serão alimentados nas

tomadas de saída do NO BREAK (computadores, impressoras e periféricos).
FUNCIONAMENTO DO NO BREAK
5. Conecte o cabo de força do NO BREAK na tomada
da rede elétrica local.
5.1 A faixa de tensão de entrada da rede elétrica aceita pelo No Break está descrito abaixo:
NOTA:
a) Em caso de constantes oscilações na rede elétrica de entrada
que implique em uma subtensão, o No Break só voltará a reconhecer a rede se a tensão de entrada for superior a 94Vac para uma
rede 115Vac, 103Vac para uma rede de 127Vac e 193Vac para uma
rede 220Vac. Em caso de sobretensão, o No Break só voltará a reconhecer a rede se a tensão de entrada for inferior a 133Vac para
rede 115Vac, 147Vac para uma rede 127Vac e 247Vac para uma
rede 220Vac.
O carregador só voltará a operar nesses níveis de tensão.
b) Dentro da faixa de variação de entrada citada no intervalo acima, a tensão de saída liberada nas tomadas de saída do No Break
será de +/- 6%, ou seja, de 108,1Vac - 121,9Vac para uma rede
115Vac, 119,38Vac - 134,62Vac para uma rede 127Vac e 206,8Vac
- 233,2Vac para uma rede 220Vac.

• ANTES DE FAZER A INSTALAÇÃO, LEIA ATENTAMENTE O MANUAL DE INSTRUÇÕES.
• CERTIFIQUE-SE DE QUE O CONSUMO TOTAL DOS EQUIPAMENTOS
NÃO ULTRAPASSE A POTÊNCIA
NOMINAL DO NO BREAK
• PARA MELHOR FUNCIONAMENTO, RECOMENDAMOS A INSTALAÇÃO EM AMBIENTE SECO, COM
TEMPERATURA MÁXIMA DE 40°C
E QUE POSSUA UM ATERRAMENTO
ADEQUADO.

INDICADO PARA
Proteger computadores, estações de trabalhos
(desktops), pequenos e médios servidores, vídeo
games, pontos de venda, circuito fechado de tv
(DVR + Câmeras), PABX, equipamentos de conexão de rede e sistemas de telecomunicação, impedindo a perda de dados e os tempos de paralisação.
1. O NO BREAK é uma fonte de energia de corrente
alternada, funcionando em dois modos: com energia proveniente da rede elétrica ou com energia
proveniente da(s) bateria(s) interna(s), sendo a
transferência entre os dois modos automática e
sem interrupção.

GUIA PARA SOLUÇÃO
DE POSSÍVEIS PROBLEMAS
Antes de encaminhar o NO BREAK para análise, procure verificar se realmente está apresentando defeito técnico, orientando-se pela
tabela abaixo, afinal eventuais erros de instalação ou operações incorretas podem provocar mal funcionamento do NO BREAK e uma
pequena medida corretiva pode evitar gastos
desnecessários.

2. NO BREAK LINE INTERACTIVE com regulação
automática de voltagem (AVR), com saída estabilizada tanto em modo rede como em modo bateria.
3. NO BREAK microprocessado com microprocessador “RISC” com memória flash de alta velocidade.

Operando em modo rede, o NO
BREAK acende o LED verde e soa
o BIP 3 vezes com duração de 1
segundo e intervalos de 2 segundos.

AUTONOMIA
É o tempo que o NO BREAK opera na condição bateria
(ausência da rede elétrica). Este tempo de autonomia
pode variar de acordo com as condições de uso da
bateria, do número de ciclos de carga e descarga, da
temperatura ambiente e principalmente pelo consumo
total de equipamentos ligados ao NO BREAK.

* Para obter assistência e suporte para problemas
que não foram mencionados, contatar a Central
de Atendimento Técnico pelo telefone 0800 727
0678 / E-mail suporte.tecnico@coletek.com.br.


  


EQUIPAMENTO LIGADO
AO PRODUTO

DVD Player 30W
Decodiﬁcadores de Sinal 35W
Impressora jato de �nta 45W
Notebook 45W
Video Game 60W
Gravadores Digitais de Vídeo DVRS 60W
Televisor 21" 90W
Máquina de Costura 100W
Monitor FHD 100W
Aparelho de som 120W
Balança eletrônica 120W
Home Theater 120W
Conjunto de Som-Mini system 150W
Depurador com luminária 180W
Projetor de Slides 200W
Computador 250W
Aparelho de Som (Médio) 300W
Mixer 300W
Bebedouro de água 450W

PC Gamer 650W
Mesa de som 800W
Impressora de Recorte (Plo�er) 1000W
Copiadora 1200W

MODELOS
ESTABILIZADORES

EXXA-300M-4T / EXXA-300BM-4T
Potência:
300VA / 300W

MODELOS PROTETORES

PE-500M-4T / PE-500BM-4T
Potência:
500VA / 350W

EXSII-500BA
Potência:
500VA / 500W

EXSII-1000BA

Potência:
1000VA / 1000W

PE-1050BA
Potência:
1050VA / 808W

PE-1500BA

Potência:
1500VA / 1155W

PE-2000BA
Potência:
2000VA / 1540W

São Paulo/SP - (11) 2197-8400
Varginha/MG - (35) 3219-9111
contato@coIetek.com.br
COLETEK.COM.BR
Este conteúdo é de autoria e propriedade
exclusiva da Coletek. É vedada a sua
reprodução no todo ou em parte sem
mencionar sua autoria, assim como
alteração de seu conteúdo ou contexto.
Todas as especificações estão sujeitas a
alterações sem aviso prévio. As Imagens e
desenhos são meramente ilustrativas.

