
MANUAL DO USUÁRIO
NO-BREAK INTERATIVO 600VA ~ 1200VA

SÉRIE EXU11

ENERGIA DE VERDADE



5 minutos 

120 x 350 x 190[mm]   

Entre 2 a 5 anos, conforme o número de ciclos de descarga e da temperatura ambiente.    

0ºC a 40ºC   

11kg   

 Selada, chumbo-ácida, livre de manutenção   

 2x7Ah   

100 x 335 x 155 [mm]   

 220V ou 120V  

140V /247V   

Cabo Plug NBR

93V / 185V  

 Senoidal Modificada   

0ºC a 40ºC   

 <10 horas   

120V / 220V (Automático)

Sim

Sim   

Sim   

Sim   

7.5kg   

20%  a 90% sem condensação   

86 x 310 x 140 [mm]  

EXU 11 - 600VA

 50 / 60Hz 5Hz   ±

 1x7Ah    1x9Ah   

   12V    12V    24V

0ºC a 40ºC   

 60Hz 0.05Hz   ±

6.5kg   

Freqüência de saída 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS*  

Forma-de-onda em modo inversor  

ENTRADA  

PROTEÇÕES   

MECÂNICA    

Tensão de entrada nominal (Vac)  

Tensão de saída nominal (Vac) (±2%)  

Descarga total de bateria 

Curto-circuito 

Sobre-temperatura 

Temperatura de operação 

SAÍDA  

BATERIA  

AMBIENTE    

Tempo de recarga

Vida útil da bateria

Típica

Sobrecarga na saída 

Peso***  

Umidade relativa 

Frequência de entrada  

Quantidade  

Tensão de bateria (Vdc)  

Tipo de bateria  

Dimensões*** (L x C x A) 

Subtensão   

Sobretensão  

Conexão

EXU 11 - 800VA EXU 11 - 1200VA

FOTOCOPIADORAS

PC

  PONTOS 
  DE VENDA

AUTOMAÇÃO
COMERCIAL

ROTEADOR

  RELÓGIO 
  PONTO

SCANNER

PROJETOR

APLICAÇÕES

AUTONOMIA*

1- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Obrigado por adquirir um no-break com qualidade CS, um produto de alta tecnologia, seguro e eficiente. É 

muito importante ler atentamente este manual de instruções, pois as informações aqui contidas, ajudarão 

você a aproveitar melhor todas as funções do no-break de forma segura. Guarde este manual para consultas 

futuras. 

2-INDICAÇÕES E CONTROLE

Botão ON/OFF

Indicador de modo normal

Indicador de modo Bateria

Indicador de Sobrecarga

Indicador de Bateria Baixa

Utilizado para Ligar e Desligar o No-break,
situado na parte frontal do equipamento.

O No-Break esta em funcionamento normal no 
modo AC.

O No-break esta em funcionamento no modo Bateria.
O LED vermelho irá piscar, e o beep soa a cada 8 segundos.

O No-break esta em modo de proteção. O LED amarelo irá 
piscar, e o beep soa continuamente.
Por favor, remova os equipamentos conectados no No-break.

O beep soa rapidamente até que o No-break se desligue 
por Bateria Baixa.
Deve-se imediatamente salvar seus documentos e desligar
os equipamentos conectados ao No-break.

(LED verde continuamente Ligado)

(LED vermelho continuamente Ligado)

(LED Amarelo Piscando)

(LED vermelho piscando)

NORMAL

Backup Backup

Falha

 INSTALAÇÃO 

- Antes de utilizar o no-break pela primeira vez mantenha-o conectado à rede elétrica por um 
período de 12 horas para garantir que a bateria esteja totalmente carregada.
- Conecte o plugue de força a uma tomada da rede elétrica.
- Conecte os aparelhos nas tomadas de saída do no-break.
- Ligue o no-break: pressione  o botão [ON] frontal até ouvir um bip.
- Ligue os aparelhos que estão conectados ao no-break.
- Para desligar o no-break mantenha o botão  [ON] frontal pressionado por um período maior 
que  3 segundos.

                      Não deixe o no-break desligado da rede elétrica por um período superior a três meses.

LOCAL DE INSTALAÇÃO 

- Deve possuir boa ventilação;
- Deve ser distante de fontes de calor;
- Deve ser livre de umidade excessiva ou contato com líquidos;
- Recomenda-se utilização de Disjuntor com curva C.  

TESTE DO NO-BREAK

FUNÇÃO MUTE (MUDO)

REARME AUTOMÁTICO

Para testar a falta de Energia, desligue o No-break da tomada e observe o Led indicando modo
bateria. Verifique se a carga continua sendo alimentada (computador, impressora, etc.)

No modo Bateria, pressione rapidamente o botão e assim ele irá habilitar e desabilitar o buzzer.
quando o mesmo estiver com bateria baixa, não será possível habilitar este modo silencioso.

PROTEÇÃO DE SOBRE CARGA

No modo Bateria, o no-break irá se desligar quando a bateria estiver descarregada, e será ligado
automaticamente quando a energia retornar (tensão AC da tomada). 

Quando o No-break estiver com sobre-carga, e não for removida os equipamentos em excesso
em tempo hábil pelo usuário, o no-break irá cortar a alimentação de saída automaticamente e será
necessário reinicia-lo pelo botão ON/OFF.

* Autonomia pode variar conforme a carga.

1



ASSISTÊNCIA TÉCNICA

* As especificações técnicas dos produtos poderão ser alteradas a qualquer tempo sem aviso prévio. ** Depende da autonomia desejada. ***Pode variar conforme a configuração do aparelho.  

Os equipamentos CS somente saem da fábrica após passar por uma rigorosa seqüência 
de testes que tem o objetivo de detectar eventuais defeitos de fabricação ou falha em 
seus componentes, para assim garantir uma operação segura e livre de problemas.

Qualquer dúvida quanto ao uso ou ao funcionamento destes equipamentos entre em 
contato diretamente com a CS pelo fone (054) 3238 8300 com a Assistência Técnica ou 
também, pelo e-mail: assistec@cseletro.com.br

Cuidados e instruções para manutenção ou conserto:

- O procedimento de manutenção do no-break somente poderá ser efetuado por pessoa 
tecnicamente qualificada e autorizada;

- Nunca coloque em curto os terminais da bateria, pois este ato poderá danificar a bateria 
de forma irreversível, não deixe ferramentas, cabos desconectados ou qualquer objeto 
condutor de energia sobre a bateria;

- Nunca tente desmontar a bateria;

- Não manuseie a bateria utilizando os terminais ou os cabos conectados nestes. Não 
aplique solda sobre os terminais e nunca limpe os mesmos com produtos de limpeza 
(amônia, álcool, etc...);

- Baterias seladas contém ácido sulfúrico em sua composição. Caso ocorra o contato do 
ácido com a pele ou olhos, lave a área afetada com água em abundância e procure 
imediatamente ajuda médica;

3-SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Antes de consultar a tabela soluções dos problemas verifique: 

1) O No-Break está ligado na Tomada?

2) O No-Break está ligado na tensão correta?

3) O fusível ou disjuntor está normal?

Caso seja necessário contatar a assistência técnica possua os seguintes documentos em mãos:

 - Modelo e número de série, dados e descrição técnica completa do problema.

LIGAÇÕES

EXU 11

Obs.: Para facilitar a ventilação do No-break deixar uma área livre de 
aproximadamente 100mm de distância nas laterais e na parte superior
do mesmo.

Para usufruir de todos os recursos e benefícios do no-break é altamente recomendado:
- Garantir instalações da rede elétrica em conformidade com a norma ABNT NBR 5410
 (Instalações Elétricas de Baixa Tensão);
- Manter a integridade e uso do pino central (terra) do cabo de força;
- Manter as aberturas de ventilação do no-break desobstruídas e com distância suficiente 
para permitir ventilação adequada (100mm);
- Não retirar a tampa do equipamento. Este procedimento deverá ser efetuado somente por 
técnicos devidamente qualificados e autorizados;
- Não desligar o no-break por um período superior a três meses para resguardar o desempenho 
das baterias;
- Não transportar o equipamento por via aérea;
- Estes modelos de no-breaks não foram projetados para uso em equipamentos hospitalares ou 
equipamentos médicos de sustentação à vida.

CUIDADOS E RECOMENDAÇÕES

TOMADA        PLUG

N F

F

N

GARANTIA
O seu no-break CS, tem garantia contra defeitos de fabricação, por um período  
superior ao estabelecido por lei. Para que a garantia tenha validade, é imprescindível  
a apresentação da Nota Fiscal de compra e a conformidade com as condições 
abaixo enumeradas: 

1 - CS  assegura ao proprietário consumidor deste aparelho a garantia de 1 ano 
contra defeitos de fabricação, sendo que os primeiros 90 dias referem-se ao prazo 
mínimo estabelecido por lei e os dias subsequentes como garantia adicional. 

2  -  A garantia de 1 ano é contada a partir da data da compra. 

3  -  Esta garantia perderá a sua validade se: 

3.1. O defeito apresentado for ocasionado por uso indevido, em desacordo com este 
Manual, ou se ocasionado por fatores externos, como quedas, pancadas, defeitos na 
rede elétrica e raios;
3.2 O produto for alterado, violado ou consertado por pessoa não autorizada pela CS; 
3.3 O produto for ligado à fonte de energia diferente daquela recomendada na caixa;
3.4 O defeito for decorrente do uso do produto em situações não domésticas ou em 
desacordo com o uso recomendado. 

4 - A CS não efetuará troca caso houver condições de sanar os defeitos do produto 
reclamado em garantia. 

5 - A garantia não cobre a limpeza do aparelho. O produto deverá ser entregue para 
conserto ao posto da rede autorizada em boas condições de limpeza. 

6 - A garantia não abrange peças e acessórios sujeitos a quebra, como fabricados em 
material plástico ou vidro. 

7- Esta é uma garantia de balcão e, portanto, não cobre atendimento domiciliar. 

8 - Esta garantia não cobre danos sofridos pelo produto durante o transporte de 
terceiros contratado pelo reclamante da garantia. 

9 - Se o aparelho apresentar problemas de funcionamento, o consumidor deverá 
levar o produto até a Assistência Técnica Autorizada mais próxima. 

Tabela soluções de problemas

Sintomas

Nobreak
não liga

LED vermelho pisca 
e beep a cada 8 segundos

LED vermelho pisca 
e beep a cada 1 segundo

Carregador com 
problema

Bateria não está 
100% carregada

Sobrecarga

Autonomia menor 
que 1 minuto

Nobreak em modo bateria

Nobreak com defeito

Tensão de entrada muito
baixa

Fusível queimado ou 
disjuntor desligado 

Nobreak não está conectado
na tomada ou com 
sobrecarga

Por favor, envie o nobreak para 
assistência técnica autorizada 

Recarregue o nobreak por 
no mínimo 12 horas e teste 
novamente ou trocar a bateria

Por favor, remova o excesso
de carga

Desconcertar a carga do 
nobreak e deixar o nobreak 
ligado a rede elétrica 
para recarga dsa baterias

Salve os documentos, nobreak 
se desligara ao termino
da descarga da bateria

Por favor, envie o nobreak para 
assistência técnica autorizada 

Verificar se a tensão da rede
é compatível com o nobreak

Troca o fusível ou disjuntor.
Remova o excesso de carga
e verifique se as mesmas 
estão em curto ou com defeito. 

Conectar o nobreak na 
tomada ou remova o 
excesso de carga 

Autonomia 
menor que a
especificada

Possível causa Solução

1

2

3

4

Tomadas  para conexão de saída padrão NBR 14136.

Cabo de Alimentação de entrada padrão NBR 14136 .

Fusível de entrada.

Interface de comunicação USB (opcional)

FUSÍVEL
250V~,6A

ENTRADA

ENTRADA

FUSÍVEL
250V~,6A

EXU11 600VA
EXU11 800VA

USB

USB

1
1

2
2

4
4

SAÍDA

SAÍDA

SAÍDA

3

3
ENTRADA

FUSÍVEL
250V~,10A

EXU11 1200VA

USB

1

2

4

3

2



A
T

E
N

D
IM

E
N

T
O

 A
O

 C
L
IE

N
T

E
 0

8
0
0
 0

5
1
 4

11
0

C
O

D
. 
1

8
4
1
5
 R

4

CSELETRO.COM.BR

ENERGIA DE VERDADE


