
Transformer Based Power Cabinet        

Liebert® XPC™
225 - 450 kVA



Distribuição de energia 
confiável sob medida

A Vertiv, líder mundial em infraestrutura 
de missão crítica entende que cada 
cliente tem uma necessidade específica. 
Na América Latina, os projetos são 
altamente dinâmicos, exigindo soluções 
flexíveis, de rápida instalação e ao mesmo 
tempo robustas e resilientes. 

Este é o motivo pelo qual a Vertiv 
desenvolveu o Liebert® XPC™. Idealizado 
e desenhado por engenheiros da América 
Latina e EUA resultando em um produto 
sob medida às nossas necessidades 
locais, com o compromisso de qualidade 
global da Vertiv.

Abrigado em um gabinete compacto, o 
Liebert® XPC™ oferece a mais perfeita 
combinação de distribuição, proteção e 
manuseio de harmônicos, protegendo sua 
instalação e sua carga crítica.

Disponível em transformador de alumínio 
ou de cobre (TP-1), com entrada de cabos 
superior ou inferior e capacidade de 
expansão de até 10 disjuntores (subfeeds) 
por equipamento, o Liebert® XPC™ 
proporciona a mais alta flexibilidade para 
seus projetos.

Liebert® XPC™ - Transformer Based Power Cabinet

A Vertiv traz até você o Liebert® XPC™, uma Unidade de Distribuição de Energia (PDU) 
robusta e de fácil instalação para garantir a disponibilidade da distribuição de energia da 
sua aplicação de missão crítica.

O Liebert® XPC™ está disponível no range de 225kVA até 450kVA, com transformador 
de alumínio e opção em cobre K-20 TP-1, para atender as demandas da sua aplicação. 

Com o sistema de monitoramento Liebert® VPMP é possível gerenciar de forma 
inteligente o consumo de energía na entrada de seu PDU, facilitando o crescimento 
planejado e consolidação de seu Data Center.

A Vertiv é uma empresa global que combina a tecnologia com o design para fornecer soluções 
inovadoras e vantajosas para os clientes. A Vertiv protege e otimiza infraestruturas críticas para 
centros de dados, redes de telecomunicação, instalações de saúde e industriais. A ampla 
especialização global e base tecnológica da Vertiv suportam um leque de extensas soluções 
empresariais para as necessidades vitais das empresas.
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TRANSFORMER BASED POWER CABINET, LIEBERT® XPC™, 225 - 450KVA
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O Liebert® XPC™ oferece o mais alto nível 
de distribuição de energia: 

yy Isolamento dos harmônicos: O Liebert 
XPC pode proporcionar vários níveis 
de proteção contra distorção 
harmônica de corrente até fator k-20, 
disponível em transdormador de 
Alumínio ou cobre.

yy Proteção contra surtos e transientes: 
Padrão na entrada, para proteção 
contra transientes de tensão e surtos 
de energia.

yy Distribuição de Energei: Disjuntores 
fixos, bolt-on ou plug-in, de até 400A 
(até 10 unidades).

Flexibilidade e confiabilidade 
na distribuição de energia

O Liebert® XPC™ auxilia o rápido retorno 
de seus investimentos. Com design 
compacto, economiza um valioso espaço 
no seu data center.

Sua instalação é simples.  O Liebert® 
XPC™ possui entrada única, diminuindo a 
quantidade de cabos e o tempo 
necessário para a instalação.

Baixo Custo Total de 
Propriedade

Segurança é prioridade para nós da 
Vertiv. O Liebert® XPC™ foi projetado 
seguindo as mais altas exigências de 
proteção para garantir a integridade física 
do operador e a continuidade das 
operações.

yy Design compartimentado para 
proteção física da equipe de serviços 
durante as manutenções.

yy Proteção interna para evitar contatos 
acidentais com partes energizadas.

yy Conformidade com a ABNT NR-10.

Garantir as mais altas 
exigências de proteção
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TRANSFORMER BASED POWER CABINET, LIEBERT® XPC™, 225 - 450KVA

Monitoramento centralizado 
Remoto - Liebert SiteScan
O Liebert® XPC™ é compatível com nosso 
sistema de monitoramento Liebert 
SiteScan, que permite o monitoramento e 
controle remoto em tempo real  baseado 
em interface Web.

Além do gerenciamento remoto, é 
possível analisar dados e relatórios de 
tendências e gerenciamento de eventos.

É possível utilizar como opcionais os 
cartões de comunicação Liebert IntelliSlot 
SNMP/Web, Modbus sobre IP e Modbus 
485 para maior flexibilidade à sua solução 
de monitoramento remoto.

PARÁMETROS MONITOREADOS

yy Tensão de fase-fase

yy Corrente de neutro 

yy Potência aparente.

yy Distorção harmônica 
total de tensão.

yy Distorção harmônica 
total de corrente.

yy Tensão fase-neutro.

yy Corrente a terra 

yy Fator de potência

yy Fator de crista.

yy Data e Hora.

Monitoramento
O Liebert® XPC™ é equipado como um 
display LDC de 4x20 para visualização de 
dados. Através deste display é possível 
navegar e visualizar as grandezas 
elétricas, bem como a lista de histórico de 
alarmes. O display também possui 
indicadores de status através de LEDs 
para sinalização de eventos. 

Os alarmes sonoros poderão ser 
silenciados através do botão Silenciar/ 
Reset. Este botão quando pressionado 
uma segunda vez, limpa os alarmes e 
apaga os LEDs.
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

225kVA 300kVA 450kVA

Tensão de Entrada 208V/220V/380V/400V/480V – 3 fases + Terra

Tensão de Saída 208V/380V - 3 fases + Neutro + Terra

Frequência 50Hz/60Hz

Tipo do Transformador A Seco, Alumínio ou Cobre (Opcional) com Blindagem Eletrostática

Características do transformador Classe de Isolação- 0,6kV/ Classe de temperatura - F 105°C/ Classe do Material: F 155°C

Regulagem dos Taps 2 TAPs superiores e 2 TAPs inferiores, incremento de +/- 2x5% (padrão) 2,5% (Opcional)

Dimensionamento do Neutro 173%  Corrente Nominal

Corrente de curto-circuito 35kA

Capacidade de Distribuição- Subfeeds Até 10 disjuntores de 400A

Tipo de disjuntor
Fixo, Bolt-on ou Plug-in

Não monitorados  (standard)**

Grau de Proteção IP-20

Acesso Frontal

Ventilação Natural (225kVA) Forçada (a partir de 300kVA)

Cor RAL 7021

Dimensões(AxLxP) mm 1900x1400x1000mm 2200x1500x1000mm 2300x1600x1200mm

Peso 950kg 1450kg 1900kg

Eficiência >97% >98% >98%

Normas ABNT/ NR-10 / EMC: CISPR 22, Classe A

Gabinete de distribución de energía con transformador Liebert® XPC™

* Quantidades de disjuntores acima de 10 sob consulta. 

**  Opção de monitoramento dos disjuntores (subfeeds) sob consulta. 
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