
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nobreak 
Para Automatizadores 
MANUAL DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO 

MODELO 
 SBFS G1 
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A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DESTE 
ACESSÓRIO DEVE SER REALIZADA 
POR UM TÉCNICO ESPECIALIZADO. 



 

 

Nobreak 
VISÃO GERAL 

 
CARACTERÍSTICAS 
-Bateria Interna 12V 7Ah incluída; 
-Recarga Automática de Bateria; 
-Potência Nominal: 500VA; 
-Potência de Pico: 1000VA; 
-Fator de Potência: 0,7; 
-Tensão de Entrada: Bivolt Manual 127/220 V; 
-Tensão de Saída: Bivolt 127/220 V; 
-Tempo de Resposta: < 8ms 

 

DIMENSÕES 
L:305mm x A:315mm x P:76mm  
 

 
APLICAÇÃO 
Este Nobreak é compatível com os automatizadores da 
marca Contel do tipo Basculante e Deslizante, bem 
como com outros automatizadores para portões dispo-
níveis no mercado. 
 

PRINCIPIO DE FUNCIONAMENTO 
Quando a energia elétrica for interrompida, o Nobreak 
entra em operação fornecendo energia para o automa-
tizador realizar temporariamente ciclos de abertura e 
fechamento.  A autonomia da bateria está determi-
nada no item “Funcionamento” deste manual. 

 

 

ATENÇÃO 
 

 Antes de instalar o Nobreak, verifique se o portão está 
bem balanceado. Portões desbalanceados e com atrito 
excessivo reduzem a autonomia do Nobreak.  

 Este Nobreak NÃO é indicado para automatizadores 
que possuem centrais eletrônicas com tecnologia de 
inversão de frequência (Controle de Velocidade) 

 
 

 

INSTALAÇÃO NOBREAK 
Siga os passos abaixo para realizar a instalação do Nobreak. 
 

1 Fixe o Nobreak em local protegido utilizando parafusos nos encaixes do verso do produto. 
 

2 
Verifique a tensão da rede elétrica e selecione a tensão correspondente na chave do Nobreak (127 V 
ou 220 V). Definida a tensão, conecte o cabo de alimentação do Nobreak (fio Azul) na Rede elétrica e 
o cabo de aterramento (fio verde) em um aterramento. 
 

3 Conecte o cabo de alimentação do Automatizador na saída do Nobreak (fio Amarelo).  
 

4 Mantenha o Nobreak ligado na energia sem interrupção por pelo menos 8 horas para que as baterias 
atinjam um nível satisfatório de carga. Durante este período o automatizador poderá ser normal-
mente utilizado. (Ver item Precauções deste manual) 

 

INSTALAÇÃO BATERIA EXTERNA 
Este Nobreak sai de fábrica com bateria interna conectada. Quando da necessidade de aumentar a autonomia do 
equipamento é possível a instalação de uma bateria externa 12 V e até 60 Ah. Para a conexão desta bateria externa 
no Nobreak deverão ser utilizados cabos contendo fio de bitola mínima 4mm. Siga os passos abaixo. 
 

1 
Ligue os fios da bateria externa no conector existente na lateral do Nobreak, observando a polaridade 
da bateria conforme identifica a etiqueta de polaridade. 
 

2 
Mantenha o Nobreak ligado na energia sem interrupção por pelo menos 48 horas para que a bateria 
externa atinja um nível satisfatório de carga. Durante este período o automatizador poderá ser nor-
malmente utilizado. 



 

 
 

FUNCIONAMENTO 
 

COMO LIGAR/DESLIGAR 
Para ligar o Nobreak pressione chave tecla localizada 
junto aos LEDS de sinalização. A confirmação é feita 
com um sinal sonoro. Para desligar, pressione esta 
mesma chave. A confirmação também se dá com um 
sinal sonoro. 
 
 

VERIFICAÇÃO INICIAL 
Após o bip sonoro inicial, o Nobreak realiza uma ve-
rificação da Rede elétrica, para garantir que a tensão 
de saída estará dentro dos padrões aceitáveis de uso. 
No caso do teste identificar a inexistência de rede 
elétrica ou que a tensão está insatisfatória, o No-
break entra em modo DC Start. 

 
AUTONOMIA 
A tabela abaixo indica o número de ciclos de acordo 
com a potência do motor e a bateria utilizada. 
 

MOTOR 
NÚMERO DE CICLOS 

BATERIA INT. BATERIA EXT. 

1/5 HP 7 A 10 157 

1/4 HP 6 A 8 144 

1/3 HP 6 A 7 135 

1/2 HP 4 A 5 95 
 

 
SINALIZAÇÃO 
 

SIMBOLO / MODO SIGNIFICADO 

 
REDE 

LED Piscando: Indica que o Nobreak está desligado, porém conectado à Rede Elétrica. 

LED Aceso: Indica que o Nobreak está ligado e conectado à Rede Elétrica. 

 
BATERIA/INVERSOR 

LED Piscando: Indica que as baterias estão sendo carregadas. 

LED Aceso: Indica que o Nobreak está funcionando em modo bateria (ausência de rede) 

 
 

SOBRECARGA 

LED Aceso: Indica que o equipamento conectado ao Nobreak ultrapassa o valor de po-
tência recomendado, prejudicando sua autonomia, ocasionando o desligamento do apa-
relho a fim de evitar danos maiores.  

 
GUIA DE RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 
 

SITUAÇÃO SOLUÇÃO 

O Nobreak passa constante-
mente do modo Rede para o 
modo Bateria/Inversor.  

Quando a rede não é exclusiva para o nobreak isso poderá acontecer. Este 
Nobreak detecta as menores alterações na rede elétrica e atua com alta 
velocidade. No caso desta situação ocorrer com frequência, sugerimos con-
sultar um eletricista profissional para análise da rede. 

Quando o Nobreak é conec-
tado na tomada o sinalizador 
Rede não acende. 

a) Certifique-se que o cabo de alimentação está ligado na rede elétrica; 
b) Certifique-se que a tomada está energizada com outro equipamento. 
c) Verifique se o fusível não está queimado. 

Quando em modo Bateria/In-
versor sua autonomia é muito 
pequena. 

a) Certifique-se que a bateria interna foi ativada (Ver Item Instalação) 
b) Certifique-se que o cabo de alimentação está ligado na rede elétrica; 
c) Certifique-se que a tomada está energizada com outro equipamento. 
d) Verifique se o fusível não está queimado. 



 

 

PRECAUÇÕES 
 

ATENÇÃO 
 

 O equipamento DEVE ser aterrado para evitar choque elétrico provocado por fuga de corrente elétrica do equipa-
mento. O não aterramento poderia causar choque elétrico, incêndio, explosão ou danos no equipamento.   

 

 No caso de uma queda de energia durante a primeira carga (8hora), o automatizador poderá interromper o seu 
funcionamento pela falta de carga na bateria. 

 

 NÃO instale o equipamento em locais úmidos ou em locais que possa receber luz direta do sol. 
 

 NÃO apoie sobre o equipamento recipientes contendo líquidos. 
 

 NÃO ultrapasse a potência máxima suportada, conforme determinado no item “Características”. 
 

 EVITE retirar o Nobreak da rede elétrica sem necessidade e nunca deixe-o desligado por mais de 20 dias. Isso 
pode danificar as baterias do produto.  

 

 É MUITO IMPORTANTE que o Nobreak opere com o indicador “Sobrecarga” desligado.  
 

 
TERMO DE GARANTIA 
Este produto foi testado antes da entrega, o que garante a qualidade no produto fornecido. A CONTEL garante 
este produto contra defeitos de projeto, fabricação e montagem e/ou solidariamente em decorrência de vícios 
de qualidade do material que o torne impróprio ou inadequado ao uso a que se destina pelo prazo legal de 90 
(noventa) dias da data de aquisição, desde que observadas as orientações de instalação descritas no manual de 
instruções. Em caso de defeito, no período de garantia, a responsabilidade da CONTEL fica restrita ao conserto 
ou substituição do produto. 
Por respeito ao consumidor e por consequência da credibilidade e da confiança depositada nos produtos CONTEL, 
acrescemos ao prazo acima mais 275 dias, atingindo o total de 1 (um) ano, igualmente contados da data de aqui-
sição a ser comprovada pelo consumidor através do comprovante de compra. No tempo adicional de 275 dias, 
somente serão cobradas as visitas e o transporte. A substituição ou o reparo do equipamento não prorroga o 
prazo de garantia. Para a bateria o tempo total de garantia é de 6 (seis) meses. 
 
PERDA DA GARANTIA 
Esta garantia perde seu efeito caso o produto: 
 

a) Não seja utilizado para o que se destina; 
b) Sofra danos provocados por acidentes; 
c) Sofra danos provocados por agentes da natureza, como raios, inundações, desabamentos e etc. 
d) For instalado em rede elétrica imprópria ou em desacordo com as instruções de instalação; 
e) For constatado o uso de baterias externas com tensões ou capacidades de carga diferentes da espe-

cificada neste manual. 
 
 

 

Atendimento ao Consumidor 
Movport Indústria de peças Ltda. 
Rua Princesa Izabel, 692, bairro Santa Catarina 
CEP 95032-420, Caxias do Sul – RS – Brasil 

Ligue: (0XX54) 3202-1571 ou  
Escreva: sac@contel.ind.br 

 Horário de Atendimento 
Segunda a Sexta-feira 
08:00hs às 11:00hs 
14:00hs às 17:00hs 

 

 


