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Liebert® GXT4 
Sistema UPS online dupla 
conversão de rack ou torre, 
com alta eficiência e proteção 
de energia.

Vantagens e Recursos
• Capacidades disponíveis: 

1, 2, 3, 6 e 10kVA
• Tecnologia Online Dupla 

Conversão
• Fator de potência de saída 0,9
• Tela de LCD frontal
• Alta eficiência no Modo ECO (97%)
• Suporte para até 6 módulos de bateria externo
• Suporte à paralelismo no modelo de 10kVA (até 2+1)
• Kit do trilho incluso
• 1 ano de garantia

Aplicações
• Redes de computadores
• Servidores e Storages
• Aplicações críticas em geral

Acessórios e Monitoramento
• Quadro de distribuição com chave de bypass para 

manutenção
• Gabinete externo de baterias
• Placa de comunicação SNMP ou multiprotocolo com 

software integrado

 AC Power / UPS

Liebert® PSL-B
Desempenho e proteção de energia 
para equipamentos de escritório 
e computadores.

Vantagens e Recursos
• Capacidades disponíveis: 650VA 

e 1500VA
• Tecnologia interativa
• Fator de potência de saída 0,55
• Carregador inteligente integrado que reduz o 

tempo de recarga em 50%
• Controle com microprocessador que permite 

garantir uma alta confiabilidade
• Regulador de voltagem para controlar picos e 

estabilizar a tensão
• Possui proteção contra ruído e picos 

eletrônicos que causam interferência 
eletromagnética / interferência de 
radiofrequência

• Reinicialização automática durante 
reestabelecimento de energia

• 1 ano de garantia

Aplicações
• Computadores
• Estações de trabalho
• Roteadores, switches e pequenos hubs
• Terminais de ponto de venda
• Videogame
• TVs de LED ou LCD
• Projetores com fonte de alimentação

Liebert® ITA
Sistema UPS online dupla 
conversão do tipo rack ou torre, 
modular e escalável.

Vantagens e Recursos
• Capacidades disponíveis:  

20 e 40kVA
• Tecnologia Online Dupla Conversão 
• Fator de potência de saída unitário
• Tela de LCD
• Suporte à configuração paralela de até 4 unidades (3+1)
• Eficiência de até 94%
• Diversas configurações de autonomia através  

de gabinete externo
• 1 ano de garantia

Aplicações
• Pequenos, médios e grandes Data Centers ou Salas 

Técnicas com aplicações críticas que necessitam a mais 
alta disponibilidade e proteção de energia

Acessórios e Monitoramento
• Kit trilho
• Quadro de Distribuição com Chave de Bypass para 

Manutenção
• Kit de paralelismo 
• Placa de comunicação SNMP ou multiprotocolo com 

software integrado

Liebert® NXC
Sistema UPS compacto e 
confiável totalmente integrado 
para aplicações médias.

Vantagens e Recursos
• Capacidades disponíveis: 20, 

40 e 60kVA
• Tecnologia Online Dupla 

Conversão com alta eficiência 
(acima de 94%)

• Fator de potência de saída 0,9
• Compartimento de bateria integrado com 

capacidade para até 60 min. de autonomia
• Eficiência em Modo Eco de até 98%
• Carregador de bateria de alta capacidade
• Disjuntores de entrada/saída e bypass
• Bypass manual integrado
• Barramento de carga paralelo integrado e 

sincronização de entrada (LBS)

Aplicações
• Instalações médicas
• Laboratórios
• Instalações de escritórios
• Pequenos, médios e grandes Data Centers

Acessórios e Monitoramento
• Bancos de bateria adicionais

Liebert® eXM™
Sistema UPS online dupla 
conversão para alimentação 
eficiente e flexível em aplicações 
demédio porte.

Vantagens e Recursos
• Capacidades disponíveis:  

de 80 à 200kVA
• Fator de potência de saída 

unitário
• Carregador de bateria de alta capacidade
• Diferentes configurações de autonimia
• O Modo ECO oferece eficiência acima de 99%, 

enquanto o Modo Dupla Conversão foi otimizado 
para exceder 96%

• Arquitetura interna e externa resistente para 
operar com falhas de alimentação, sobrecargas 
temporárias, distúrbios e até ambientes 
industriais

Aplicações
• Instituições Financeiras e Seguradoras
• Educação
• Entidades Governamentais
• Hospitais
• Atacado e Varejo
• Redes de Telecomunicações

Acessórios e Monitoramento
• Transformador integrado
• Placa de comunicação SNMP ou multiprotocolo 

com software integrado
• Serviços de monitoramento preventivo e 

diagnóstico remoto

Liebert® GXT MT
Sistema UPS online dupla conversão, 
compacto do tipo torre para proteção de 
energia e alto desempenho.

 Vantagens e Recursos
• Capacidades disponíveis: 1, 2 e 3kVA
• Tecnologia Online Dupla Conversão
• Alto desempenho garantido pela 

tecnologia DSP
• Fator de potência de saída 0,8
• Ampla variedade de tensões de entrada (110V ou 220V)
• Correção do fator de potência de entrada (0,99)
• Modo de economia de energia (ECO)
• Saídas de gerenciamento de energia programável
• Função de desligamento de emergência (EPO)
• Compatível com Grupo Gerador 
• Comunicações USB/RS-232 e SNMP (Opcional)
• Estrutura de carregamento de baterias em 3 estágios para 

otimizar o desempenho
• Bypass de manutenção disponível
• Redundância paralela opcional N+X
• Modelo do tipo: torre

Aplicações
• Pequenos Data Centers e Salas Técnicas
• Redes e Telefonia VOIP
• Estações de Trabalho
• Automação Comercial
• Sistemas CFTV
• Storages (NAS)

Acessórios e Monitoramento
• Placa de comunicação SNMP com software integrado

Acessórios UPS

Placa de Comunicação Intellislot 
Gerenciamento e monitoramento com software 

embarcado para integração com sistemas e acesso web

Kit para Montagem no Rack 
Kit de trilhos para montagem de UPS em Racks 19”

Quadros de Distribuição
Distribuição de energia e bypass de manutenção

Liebert® LTS e Geist ATS 
Chaves de Transferência Automática (16 e 32A)

PDUs de Rack

Liebert MPI e PDU Geist 
Unidade de distribuição de energia  
para rack com opção de monitoramento e 
gerenciamento remoto

• Tensão de alimentação 100 à 240V monofásico ou 380V trifásico
• Diversas configurações e modelos de tomada
• Instalação vertical (0U) ou horizontal (1 ou 2U)
• Monitoramento de tensão, corrente, frequência, potência (kW), 

consumo de energia (kWh) e fator de potência
• Recurso opcional de gerenciamento para ligar e desligar as 

tomadas remotamente 
• Configuração de alertas e notificações, com disparo automático 

na identificação de problemas relacionados à sobrecarga 
• Suporta sensores de ambiente, como temperatura, umidade, 

abertura de porta, deteção de líquido e movimento 
(infravermelho), com envio de notificações  
pré-configuradas pelo usuário

• Compatível com diversas plataformas de software de 
gerenciamento, incluindo o Liebert RDU-A G2 e RDU-M

 AC Power / UPS

Geist

MPIStartup:
Instalação em campo para assegurar 
a configuração e garantir o correto 
funcionamento do equipamento.

Suporte :
Nossa operação funciona 24h por dia e 7 dias 
por semana, por telefone ou e-mail:  
sac.crc@vertivco.com

Garantia Estendida:
Possibilidade de extensão de garantia

Manutenção Preventiva: 
Proporciona tranquilidade e reduz o risco do 
tempo de inatividade.

Manutenção Geral:
A confiabilidade que você precisa, 
com a qualidade de um serviço técnico 
especializado.

Serviço de Monitoramento Remoto:
Seu equipamento sendo constantemente 
monitorado por uma equipe técnica, 
antevendo possíveis danos.

 Canal de Serviços 
CENTRAL DE RELACIONAMENTO COM O CLIENTE & MONITORAÇÃO

0800-208-8000
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Gerenciamento Térmico

Liebert® CRV 
Gerenciamento térmico inteligente 
para Data Center

Principais Recursos
• Capacidades disponíveis: 12, 25 e 35kW
• Sistemas de expansão direta ou indireta 

(água gelada)
• Alta eficiência com carga plena ou parcial
• Sistemas opcionais de reaquecimento e 

umidificação
• Instalação entre os racks

Liebert PEX
Gerenciamento térmico  
inteligente para Data Center

Principais Recursos
• Capacidades disponíveis:  

20 e 35kW
• Sistemas de expansão direta
• Insuflamento através do piso 

 ou superior
• Sistemas de umidificação e 

reaquecimento (opcionais)
• Alta eficiência com carga plena ou parcial
• Ventiladores eletronicamente comutados, com velocidade 

variável e compressor inverter de capacidade variável
• Controlador inteligente integrado com otimização 

automática de desempenho

Vantagens
• Rede de comunicação entre múltiplas unidades no mesmo 

ambiente para melhorar o desempenho do sistema e 
reduzir o consumo de energia

• Padrão único do fluxo de ar, aerodinâmico e integrado
• Evaporador e filtros maiores para reduzir a queda da 

pressão em mais de 40%
• Menores restrições ao fluxo de ar devido à separação dos 

gabinetes de controle e de refrigeração

Aplicações
• Bancos, Setor Financeiro e Seguradoras 
• Data Centers, Colocation e Hosting
• Educação, Governo, Setor de Saúde, Manufatura, Varejista 

e Atacadista

• Ventiladores eletronicamente comutados, com velocidade 
variável e compressor inverter de capacidade variável

• Controlador inteligente integrado com otimização 
automática de desempenho

• Disponível nas larguras de 300mm (12 e 25kW) 
e 600mm (35kW)

• Difusores de ar ajustáveis 

Vantagens
• Preparado para instalação em ambiente com  

ou sem piso elevado
• Difusores de ar ajustáveis para maior eficiência na 

climatização dos racks, permitindo com que o sistema 
fique posicionado dentro da fileira, ou nas extremidades 
dos racks.

• Rede de comunicação entre múltiplas unidades no mesmo 
ambiente para melhorar o desempenho do sistema e 
reduzir o consumo de energia 

• Máximo desempenho quando utilizado com sistema de 
confinamento de corredores (SmartAisle)

Aplicações
• Bancos, Setor Financeiro e Seguradoras 
• Data Centers, Colocation e Hosting
• Educação 
• Governo 
• Setor de Saúde 
• Manufatura 
• Atacado e Varejo

 Gerenciamento de TI

Avocent® LRA 
Console LCD de Gaveta
Gerenciamento de ativos de TI local e remoto

Principais Recursos
• Console LCD para rack
• Tela 16x9 de 18,5” com ajuste de resolução
• Consoles de gaveta são mais fáceis de acessar e 

travar com segurança em apenas 1U, preservando o 
espaço do rack

• Opção de KVM com 8 ou 16 portas, integrado na 
mesma unidade do rack, sem consumo  
adicional de espaço 

• Teclado padrão com 103 teclas e teclado numérico 
completo

• Baixo consumo de energia durante a operação e em 
modo de espera

Avocent® AutoView -  
Switch KVM 
Gerenciamento local e remoto de servidores com 
interface de vídeo, teclado e mouse

Principais Recursos
• Modelos disponíveis: 8, 16 e 32 portas
• Suporte para teclados e mouse USB, PS/2, Sun e Serial 

em uma única solução
• Suporta a interconexão de até 2 unidades
• Interface gráfica avançada de fácil configuração e seleção 

dos servidores
• Utiliza cabos UTP CAT5 para comunicação entre o KVM 

e os servidores, possibilitando distâncias de até 100m e 
consumo de espaço reduzido

• Módulos de interface do servidor e cabos de acesso 
integrado atribuem e mantêm automaticamente nomes 
exclusivos para cada servidor conectado, facilitando a 
gestão local e remota.

• Controle de contas de usuário avançado, para acesso 
limitado aos servidores permitidos. O AutoView suporta 
autenticação de cartão inteligente/CAC, aumentando 
ainda mais a segurança do controle de acesso.

Avocent® ACS - Servidor de 
Console Avançado
Gerenciamento remoto eficiente de dispositivos seriais

Principais Recursos
• Modelos disponíveis: 8, 16, 32 e 48 portas
• Console para gerenciamento remoto de servidores (Unix, 

Linux e Solaris), roteadores, switches, centrais telefônicas 
(pbx), equipamentos de telecomunicações (dsu/csu) e 
outros dispositivos seriais

• Interface gráfica avançada de fácil configuração e acesso 
à dispositivos

• Gerenciamento in e out-of-band com a utilização de 
modem externo (opcional)

• Sem necessidade de utilização de adaptadores para 
equipametos Cisco (Pin-out)

• Configuração de perfil de usuário com limitação de acesso 
por equipamento

• Suporte a gerenciamento de Rack PDUs inteligentes de 
diferentes fabricantes 

• Permite o monitoramento e gerenciamento de UPS da 
linha GXT4

• Gravação automática de logs de eventos
• Suporte à gestão de dispositivos seriais USB
• Permite integração com sensores ambientais
• Modelos com fonte única ou redundante

 Monitoramento

 Racks e Soluções Integradas

Liebert® RDU-A G2
Plataforma de monitoramento inteligente  
para Data Center

Principais Recursos
• Hardware de monitoramento inteligente que 

combina o monitoramento de equipamentos, 
ambiente e segurança

• Permite a customização da interface e gráficos de 
acordo com a necessidade do usuário

• Integração com Liebert RDU-M, oferecendo 
aos administradores de TI uma visão geral 
centralizada, desde a infraestrutura de TI até o 
nível do equipamento,

• Permite aos administradores realizar o 
monitoramento geral e diagnóstico do 
equipamento e todos os eventos através de uma 
interface web intuitiva

• Comunicações com equipamentos terceiros 
através dos protocolos: SNMP, Modbus 
e Contato Seco.

• Permite a integração com sistemas de gestão 
(BMS) através do protocolo SNMP.

Vertiv SmartCabinet
Solução de infraestrutura inteligente e altamente eficiente 
integrada em um único rack

Principais Recursos

• Composto por todos os elementos fundamentais para uma operação de 
missão crítica, como um Data Center ou uma Sala Técnica. Os principais 
componentes são: sistema de climatização interno, distribuição de energia 
e bypass, UPS para proteção de energia e alta disponibilidade, sistema de 
monitoramento ambiental com display LCD local e acesso remoto.

• Proteção contra poeira e isolamento acústico. Operação completamente 
isolada, com circulação de ar quente/frio dentro do rack para melhor 
controle de temperatura e umidade, aumento da vida útil dos 
equipamentos de TI e baixo nível de ruído. Altamente indicado para 
ambiente de escritório.

• Interface amigável: Painel de toque de LCD de 9” que permite fácil acesso 
às condições de operação, alarmes e configuração do sistema

• Instalação rápida e simplificada. Entregue totalmente conectado e 
preparado para instalação de ativos de TI.

• Gerenciamento centralizado. Permite a integração com sistema de 
monitoramento remoto, Liebert RDU-M, para gestão de múltiplas unidades 
em uma única interface

Vertiv VR Racks
Racks paraTI e Telecom

Principais Recursos

• Estrutura sólida, forte e durável que 
pode resistir a até 1.200 kg  
de carga estática

• Porta perfurada 78% para  
melhor fluxo de ar

• Instalação de cabo conveniente 
sem uso de ferramentas e melhor 
gerenciamento de fluxo de ar

• Solução sísmica disponível para aplicação crítica
• Pés reguláveis de implantação rápida 
• Componentes
• Porta dianteira de malha em arco único
• Porta simples ou dupla na parte traseira
• Fechadura de 3 pontos
• Parte superior com perfuração para entrada de cabos
• 1 par de painéis laterais. Versão com travamento 

opcional disponível.
• 4 trilhos de montagem vertical EIA-310 (19”)
• 4 pés de rosquear para nivelamento rápido e 4 rodízios
• Bandeja de cabo vertical 42U para montagem  

de PDU duplo x 2
• Todos os painéis são aterrados 

Desenvolvemos e fabricamos tecnologias 
inovadoras e inteligentes que dão suporte 
aos crescentes mercados de computação 
em nuvem, telecomunicação, infraestrutura 
e outras aplicações críticas. 
Nosso portfólio é completo e possui 
soluções integradas em gerenciamento 
térmico, elétrico e de infraestrutura e 
monitoramento para melhor atender as 
demandas do mercado de tecnologia. 

BRASÍLIA
SAUS QD. 3 Bl. C
SL. 1311/1312
Ed. Business Point
CEP 70070-934
Brasília - DF

RIO DE JANEIRO
Av. Pr. Martin Luther King 
Júnior, 126
Offices 3000 - Sala 705
CEP 20765-000
Rio de Janeiro - RJ

SÃO PAULO
Av. das Nações Unidas, 
11.633 - 4º andar
CEP 04578-000  
Brooklin Paulista
São Paulo - SP

SOROCABA (fábrica)
Av. Hollingsworth, 325
CEP 18087-105  
Iporanga
Sorocaba - SP

Sobre a Vertiv

Nossas principais marcas:

Nossos principais mercados:

Vertiv no Brasil:

Chloride® 

Liebert® 

NetSure™

Trellis™

Energy Labs™ 

Geist™ 

DATA CENTERS

AMBIENTES COMERCIAIS 
E INDUSTRIAIS

REDES DE 
TELECOMUNICAÇÃO

Fale com a gente
(11) 3618-6600

Acompanhe a gente nas redes sociais
Estamos conectados

VertivCo.com
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