Sumário de Produtos
A SUPPLIER Indústria e Comércio de Eletroeletrônicos Ltda é uma empresa constituída com o objetivo de atuar no setor das Indústrias Eletroeletrônicas, principalmente na
fabricação de fontes de alimentação com características especiais, para utilização em automação industrial e em laboratórios de pesquisa e desenvolvimento.
Focando no atendimento das necessidades do mercado Nacional, a SUPPLIER possui
ampla linha de produtos distribuídos nas categorias: Fontes de Alimentação CA Monofásicas e Trifásicas, controladas em tensão ou corrente, Fontes de Corrente Contínua Programáveis, Fontes para Aplicações Especiais, Fontes para Testes de Aterramento e Isolação,
Soft-Starters e Inversores de Freqüência.
Situada no complexo da Incubadora de Base Tecnológica de Joinville (Midiville), a
SUPPLIER conta com ampla área destinada as suas divisões de projeto, produção, ensaios,
expedição e recepção.
Missão: “Fornecer produtos e serviços especializados em engenharia eletrônica, desenvolvendo e aplicando tecnologias inovadoras com agilidade, flexibilidade e qualidade”.

Fontes de Corrente Alternada Senoidais1
Fontes de corrente alternada monofásicas e trifásicas com saída
senoidal controladas em tensão ou corrente.
Tensão: até 600V (Linha);
Potência: até 100kVA;
Freqüência: 30Hz a 150Hz;
Comunicação RS232;
Baixa Distorção Harmônica;
Proteções: térmica, sobre-corrente, curto-circuito;
Isolação galvânica em alta freqüência;
Correção do fator de potência e regeneração de energia;
Medições da corrente de saída, potência ativa, potência aparente e fator de potência com 1% de precisão.

Fontes de Corrente Alternada
com Adição de Harmônicos1
Fontes de corrente alternada monofásicas e trifásicas para reprodução de sinais genéricos.
Tensão: até 600V (Linha);
Potência até 100kVA;
Freqüência
fundamental:
15 Hz a 500 Hz;
Harmônicas: 51 @ 60 Hz ;
Banda passante: 3 kHz;
Comunicação RS232;
Isolação galvânica;
Proteções: térmica, sobre-corrente, curto-circuito;
Correção do fator de potência e regeneração de energia;

Fontes de Corrente Alternada para Ensaios
de Qualidade de Energia1;

Fontes de Corrente Contínua1

Fontes C.A. programáveis que permitem afundamentos, distúrbios
e interrupções de acordo com a norma IEC61000-4-11;

Fontes de corrente contínuas com saída controlada em tensão ou
corrente.
Tensões: até 1.000V;
Potência: até 20kW;
Proteções: térmica, sobrecorrente, curto-circuito;
Comunicação RS232;
Isolação galvânica em alta
freqüência;
Transição suave entre os controles de tensão e corrente;
Rampas de crescimento e decrescimento de tensão e corrente;
Medições com 1% de precisão.

Tensão: até 600V (Linha);
Potência: até 100kVA;
Freqüência: até 500Hz;
Banda passante: 3kHz;
Comunicação RS-232;
Isolação galvânica;
Permitem cargas não lineares com elevado fator de crista;
Proteções de sobrecorrente, térmica e de curto-circuito;
Medições da corrente de saída, potência ativa, potência aparente e fator de potência com 1% de precisão.
1

Os limites de tensão, corrente e potência podem ser alterados sob consulta, de acordo com a necessidade do cliente. Algumas características citadas se referem a modelos específicos. Atualizado em
30/06/2011.
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Hipot
Fonte para teste de isolação e de aterramento elétrico.
Tensão CA: 0-5000 V;
Tensão CC: 0-6000 V;
Limite de corrente ajustável: CA: 0-50mA;
CC: 0–10mA;
Potência máxima: 250VA;
Sinalização sonora e visual;
Teste de Aterramento
Tensão de saída CA: 0-8 V;
Corrente máxima: 30 A;
Faixa de leitura de resistência: 0 à 9,999 mΩ;
Tempo de duração: 0,3 à 999s ou contínuo;

Sistemas de alimentação para ensaios em
medidores de energia

Cargas Eletrônicas Ativas CA e CC
Carga eletrônica ativa para corrente alternada e corrente contínua:
Tensão de entrada até: 600V RMS;
Corrente programável até: 180A;
Sobrecarga de corrente máxima:
100 % (até 1 segundo);
Potência até: 100 kVA;
Freqüência de entrada: 30-150Hz;
Modos de operação: Corrente constante, resistência constante, tensão
constante e potência constante;
Emulação de cargas não-lineares com elevado fator de crista;
Degraus de carga programáveis: Tempo de duração, tempo de
transição e número de repetições;
Rampas de variação de carga;

Software de Comunicação Remota

Fontes de tensão e corrente trifásicas e monofásicas sincronizadas
para ensaios de medidores de energia e instrumentos de medição:
Dispensam o emprego de bancos de
resistências;
Sincronismo entre as fontes de tensão e corrente;
Tensão e corrente ajustáveis;
Ajuste o ângulo entre tensão e corrente de 0 a 359º;
Baixa distorção harmônica;
Comunicação RS-232;
Medição da tensão, corrente, potência ativa, potência aparente
e FP com precisão de 1% ;
Rampas de crescimento e decrescimento de tensão e corrente
com e sem variação da freqüência;
Possibilita alteração da magnitude, fase e defasagem da tensão
e corrente (programação do fator de potência medido pelo instrumento sob ensaio);
Permite o emprego de transformadores de potencial e de corrente para adaptação das magnitudes de tensão e corrente;
Software de gerenciamento e comunicação remota através de
PC, permitindo a automação dos ensaios (Opcional).

A SUPPLIER oferece como opcional um software de gerenciamento remoto para suas fontes que possibilita a automação de diversas funções, tais como:
Controle remoto de todas as
funcionalidades das fontes;
Alteração da magnitude, fase
e defasagem dos sinais;
Edição de formas de onda
com componentes harmônicas;
Importação e reprodução de
formas de onda obtidas de
softwares de simulação e instrumentos de medição, como osciloscópios e analisadores de energia;
Visualização das harmônicas em gráficos no tempo e na forma
de barras;
Leituras das correntes, potência ativa, potência aparente e fator
de potência;
Programação das rampas de crescimento e decrescimento de
tensão com freqüência fixa ou com freqüência variável (V/f);
Realização automatizada dos ensaios previstos na Norma IEC
61000-4-3 com formas de onda não-senoidais;
Programação de ensaios com garantia de repetibilidade.

Fontes Especiais

Sob consulta

Fontes para ensaios de chapas de ferro silício (Quadro de Epstein);
Fontes de tensão e corrente CC e CA para calibração de multímetros;
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Bancos de cargas resistivas, indutivas e capacitivas;
Filtros ativos de potência;
Outros limites de tensão, corrente e potência para todos os produtos.

