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 ATS 

 Os  produtos  da  linha  Quadcom  são  os  equipamentos  tipo  ATS  da  NHS,  do  inglês  Automatic  Transfer 
 Switch  ,  e  tem  a  função  de  realizar  a  transferência  automática  da  entrada  CA  principal  para  a 
 secundária em eventos de falta de energia, a fim de suprir a alimentação da carga sem interrupções. 
 O  ATS  possui  duas  entradas  CA  e  por  este  motivo  é  indicado  na  energização  de  cargas  críticas,  pois 
 a alimentação AC redundante proporciona  maior confiabilidade  do sistema de energia. 
 As  duas  entradas  CA  devem  ter  mesma  tensão  (voltagem)  e  de  preferência  estarem  em  fase.  Para 
 maior disponibilidade de energia pode-se associar o nobreak na entrada de energia. 

 Para  garantir  a  confiabilidade  da  alimentação  das  cargas,  o  ATS  monitora  a  qualidade  da  energia 
 das  entradas,  sendo  a  rede  elétrica,  nobreak  ou  gerador,  e  disponibiliza  esta  energia  a  carga.  Em 
 casos  de  falha,  acontece  a  transferência  rápida  da  entrada  em  poucos  milisegundos  para  não 
 haver interrupção da alimentação das cargas, garantindo a operação contínua do sistema. 
 Tendo  a  necessidade  de  realizar  a  alteração  da  rede  de  entrada  preferencial  pelo  botão  frontal,  o 
 tempo  de  transferência  é  nulo  ,  pois  neste  caso  o  ATS  realiza  a  troca  na  passagem  por  zero  da 
 tensão, sem perdas da alimentação da carga. 



 QUADCOM – Esquemas de ligação 

 Entrada com Gerador 

 Nessa  configuração,  o  QuadCom  é  alimentado  em  uma  das  entradas  pela  rede  elétrica  e  outra  pelo 
 gerador.  A  tensão  de  entrada  pode  ser  220V  (fase-neutro  ou  fase-fase)  ou  127V.  A  saída  está 
 alimentando  um  nobreak,  que  por  sua  vez  alimenta  as  cargas,  garantindo  sempre  a  estabilidade  e 
 qualidade da energia na saída durante a transferência da alimentação da rede para o gerador. 



 Modo Bypass 

 A  configuração  bypass,  pode  ser  utilizada  para  garantir  que  em  caso  de  falha  ou  manutenção  do 
 nobreak,  a  carga  possa  ser  alimentada  automaticamente  pela  rede  elétrica.  A  tensão  da  rede  elétrica 
 e de saída do nobreak podem ser 220V (fase-neutro ou fase-fase) ou 127V. 



 Modo Redundante 

 Nesse  modo,  o  QuadCom  é  utilizado  para  garantir  a  alimentação  de  equipamentos  críticos  que  não 
 possuem  fonte  redundante.  Com  dois  nobreaks  ligados,  um  a  cada  entrada  do  QuadCom,  o  quadro 
 será  responsável  por  realizar  a  comutação  automática  em  caso  de  falha  ou  desligamento  de  um  dos 
 nobreaks, garantindo assim a alimentação contínua da carga. 

 Os nobreaks devem ter mesma tensão de saída, 220V (fase-neutro ou fase-fase) ou 127V. 



 Modo Bypass com Transformador 

 Este  modo  é  similar  ao  Modo  Bypass,  a  única  diferença  é  que  se  utiliza  um  transformador  na  entrada 
 do QuadCom para adequar a tensão de alimentação, sendo que ambas necessitam ser iguais. 



 Modo Bypass com Rede Bifásica 

 O  Modo  Bypass  com  Rede  Bifásica  serve  para  ser  utilizado  quando  se  deseja  a  configuração 
 Fase-Fase(F-F)  220V  e  Fase-Neutro(F-N)  127V  simultaneamente.  Nesse  caso,  tanto  a  rede  elétrica 
 quanto o nobreak devem disponibilizar três fios (F-F-N). 

 Como  o  quadro  de  comutação  monofásico  permite  a  entrada  de  dois  fios  (F-F  ou  F-N),  a  ligação  do 
 neutro  nessa  configuração  será  comum  entre,  a  rede  elétrica,  o  nobreak  e  as  cargas  alimentadas  em 
 127V.  A  duas  fases  da  rede,  serão  conectadas  a  uma  entrada  do  QuadCom  e  as  fases  do  nobreak  a 
 outra  entrada.  Assim,  as  cargas  220V  são  ligadas  às  duas  fases  de  saída  do  quadro  de  comutação, 
 e as cargas 127V são ligadas entre uma das fases e o neutro comum. 

 Lembrando  que  caso  o  nobreak  utilizado  seja  isolador,  essa  configuração  acaba  eliminando  a 
 isolação por conta do neutro comum. 



 OBS:  Lembrando  que  em  todas  as  configurações,  as  tensões  de  entrada  do  QuadCom  devem  ser 
 iguais. 

 Como  o  ATS  possui  medição  real  da  energia,  ele  é  capaz  de  medir  o  consumo  de  todos  os 
 equipamentos  conectados  a  partir  da  sua  saída.  Com  interface  amigável,  disponibiliza  informações  e 
 status  do  sistema  em  tela  display,  permitindo  fácil  gerenciamento  e  monitoramento  de  todo  o 
 sistema. 

 Infraestrutura 

 O  ATS  Quadcom  Rack  é  projetado  para  Rack  de  19”,  ocupando  somente  1U.  Existe  também  o  ATS 
 versão  de  parede,  similar  a  um  quadro  elétrico,  para  alimentação  de  cargas  de  maior  potência.  As 
 etiquetas  do  ATS  fornecem  indicação  visual  rápida  para  facilitar  a  instalação  do  cabeamento  elétrico. 
 O  diagrama  abaixo  apresenta  exemplos  de  equipamentos  de  servidores  de  TI  que  podem  ser 
 conectados ao ATS. 



 Aplicações 

 Na  maioria  dos  projetos  tradicionais  de  energia,  você  tem  somente  um  nobreak  para  alimentação 
 direta  dos  servidores,  switches  e  dispositivos  de  armazenamento.  Neste  tipo  de  ambiente  você  está 
 propenso  a  ter  que  desligar  o  equipamento  durante  um  período  para  manutenção  programada  ou 
 substituição  do  nobreak.  Com  a  colocação  de  um  ATS  existe  incremento  de  confiabilidade  de 
 fornecimento  de  energia.  Os  diagramas  a  seguir  fornecem  exemplos  de  como  seus  equipamentos 
 podem ser conectados ao ATS em um Data Center. 

 Alimentação em Modo Bypass 

 Caso  o  nobreak  precise  de  manutenção  ou  seja  substituído,  a  alimentação  da  carga  pode  ser 
 transferida  pelo  ATS  diretamente  para  a  rede,  sem  ter  que  desligar  o  seu  equipamento.  Ao  fim  da 
 manutenção,  pode-se  retornar  a  escolha  da  rede  preferencial  para  o  nobreak,  para  disponibilizar 
 alimentação  estabilizada  para  todos  os  equipamentos  do  Rack.  Para  alterar  a  rede  preferencial, 
 basta escolher manualmente pelo botão/chave frontal. 



 Sistema de Energização Redundante 

 Existem  sistemas  redundantes  de  energização  que  necessitam  de  dois  nobreaks  para  distribuição 
 de  energia  dos  equipamentos  com  duas  entradas  AC.  Entretanto,  esta  configuração  não  fornece 
 redundância  para  equipamentos  com  entrada  CA  única  .  Neste  caso  o  ATS  pode  desempenhar  esta 
 função, pois mantém a alimentação contínua deste tipo de equipamentos. 



 Alimentação com Gerador 

 Quando  existe  mais  de  uma  entrada  de  energia,  por  exemplo,  rede  e  gerador,  o  ATS  faz  a 
 transferência  automática  para  o  gerador  após  uma  falta  de  energia  da  rede.  Desta  mesma  forma, 
 executa  a  transferência  para  a  rede  elétrica  após  seu  retorno,  não  tendo  a  necessidade  de 
 operações manuais. 



 Sistema de Energia Externo 

 Quando  a  potência  das  cargas  é  maior,  pode-se  entregar  uma  rede  elétrica  já  estabilizada  para  a 
 alimentação  de  todo  o  ambiente  de  TI  ou  até  mesmo  cargas  industriais.  Neste  caso,  o  ATS  pode  ser 
 fixado  em  parede,  com  montagem  similar  a  um  quadro  elétrico.  Neste  caso,  o  padrão  de  instalação 
 pode seguir qualquer uma das três configurações mostradas anteriormente. 



 Software de gerenciamento e monitoramento do 
 ambiente de TI 

 O  Software  lhe  permite  monitorar  e  gerenciar  seu  armário  de  rede  remotamente,  assim  poupa  seu 
 tempo  para  se  concentrar  em  maiores  prioridades.  Instalar  estas  soluções  é  rápido,  fácil  e  acessível. 
 A  interface  USB  possui  Driver  e  Software  Monitor  disponíveis  no  site:  https://nhs.com.br/driver-usb/  e 
 https://nhs.com.br/ferramentas-tecnicas/  . *Em breve  opção de interface Ethernet. 

 Escolha o melhor ATS para sua aplicação 

 DESCRIÇÃO 
 Quadro de 

 comutação Rack 30A 
 Quadro de 

 comutação 50A 
 Quadro de 

 comutação 100A 
 Quadro de 

 comutação Trifásico  55A 

 Tensão de 
 entrada nominal 

 120V/220V fase 
 (configurável – strap 

 interno) 

 120V/220V (configurável – strap interno)  120V/220V fase 
 (configurável – strap 

 interno) 

 Tipo de seleção  Seleção Manual / 
 Software 

 Seleção Manual / Software  Seleção Manual / Software 

 Faixa de 
 Frequência 

 40Hz-70Hz  40Hz-70Hz  40Hz-70Hz 

 Faixa de tensão 
 80V/160V  (para 120V) 

 /170V/270V (para 
 220V) 

 80V/160V  (para 120V) /170V/270V (para 
 220V) 

 80V/160V  (para 120V) 
 /170V/270V (para 220V) 

 Corrente de saída 
 nominal 

 30A  50A  100A  55A 

 Bitola da Fiação 
 Elétrica 

 4mm²  10mm²  25mm²  10mm² 

 Terminal (Tipo)  Pino  Olhal  Olhal  Olhal 

 Tempo de 
 comutação 

 inferior a 16ms  2ms-16ms  inferior a 16ms 

 Recomendação 
 de potência 
 de nobreaks 

 120V - 3,6Kva 
 220V - 6,6Kva 

 120V - Até 6kVA 
 220V - Até 12kVA 

 120V - Até 12kVA 
 220V - Até 22kVA 

 120V - 20Kva 
 220V - 36Kva 

 Dimensões 
 (CxLxA) 

 486mm x 251,50mm x 
 44,50mm 

 230mm x 140mm x 
 316 mm 

 240mm x 140mm x 
 325 mm 

 300mm x 117mm x 365 
 mm 

 Peso aproximado  3,26 kg  3,8kg  5,4kg  8,46 kg 

https://nhs.com.br/driver-usb/
https://nhs.com.br/ferramentas-tecnicas/


 Escolha o melhor ATS para sua aplicação 
 Características 

 ●  Entrada Bivolt (seleção interna) 
 ●  Indicação de rede preferencial 
 ●  Indicação de qual entrada está ligada a saída 
 ●  Operação manual em casos de manutenção 
 ●  Medição de energia 
 ●  Funcionamento com Gerador 
 ●  Monitoramento e configuração via USB 
 ●  Alarme de sobrecarga 
 ●  Desligamento manual (interno) 
 ●  Entrada e saída: tipo borneira 
 ●  Tomadas adicionais modelo Rack: 4 x10A e 2x20A (NBR 14136) 


