
O SurgeX SQUID é o único produto que oferece 
proteção de energia CA/CC, controle de rede em 
caixa e software analítico em um único chassi. 
Você não precisará mais instalar um produto para 
CA, outro para CC e ainda outro para monitorar e 
controlar o ambiente de energia. É a solução 
perfeita para ambientes colaborativos flexíveis, 
espaços de aglomeração e outros cenários 
audiovisuais com espaço reduzido.

Sua combinação de 4 receptáculos CA controlados e 
monitorados e 3 bancos CC permitem que as 
equipes de serviço instalem equipamentos com 
menos fios e conexões. Isso reduz significativamente 
o tempo de instalação, esforço e custo. Também 
elimina fontes de alimentação indesejáveis! 

O software do Squid oferece uma solução única para 
gestão, mitigação e controle da energia de um 
sistema. Suas competências, como sequenciamento, 
agendamento, auto-ping, controle de IP e 
monitoramento reduzem as chamadas de serviço por 
meio de gestão proativa. Além disso, sua proteção de 
energia de 360 graus garante que o equipamento 
permaneça em funcionamento e sem interrupções.

Simplifique as instalações audiovisuais e crie uma 
base de alimentação adequada e inteligente com 
o SurgeX SQUID.

G E S TÃO  D E  E N E R G I A

Características:

⊲ Entrada universal 120V-240V CA com 
conectores IEC

⊲ 4 receptáculos CA controlados e 
monitorados

⊲ 3 bancos CC, 2 controláveis

⊲ Mede parâmetros elétricos, incluindo 
tensão, corrente, potência, frequência, 
fator de potência, fator de pico

⊲ Eventos de qualidade de energia 
com registro de data e hora

⊲ Armazenamento interno de 30 dias 
de parâmetros elétricos 
Máx./Mín./Méd.

⊲ Ethernet com fio para servidor Web 
(HTTP/HTTPS), autenticação 802.1x

⊲ TLS, SSL, SNMP V3, login único

⊲ 2 portas USB de 5V para carregamento

⊲ O tamanho compacto cabe ao longo, 
atrás ou perto do equipamento

Redefinindo a qualidade da energia

Modelo
Outlet Configuration
(Configuração da tomada)

Classificação 
de carga CA

América do Norte 4 tomadas, 12 amperes/120-240 volts

Internacional 4 tomadas, 10 amperes/120-240 volts

Classificação 
de carga CC

CC 1
Classificação 

de saída

CC 2
Classificação d

e saída

Combinado
CC1 + CC2 

Classificação 
de saída

Combinado 
5V 

Classificação 
de saída

SX-DC-8-12-120* 5A @ 12V 5A @ 12V 10A @ 12V 3A @ 5V

SX-DC-8-12-230** 5A @ 12V 5A @ 12V 10A @ 12V 3A @ 5V

SX-DC-8-24-120* 2.5A @ 24V 2.5A @ 24V 5A @ 24V 3A @ 5V

SX-DC-8-24-230** 2.5A @ 24V 2.5A @ 24V 5A @ 24V 3A @ 5V

SX-DC-8-1224-120* 2.5A @ 24V 5A @ 12V NA 3A @ 5V

SX-DC-8-1224-230** 2.5A @ 24V 5A @ 12V NA 3A @ 5V

 * Pré-configurado para 120V
 ** Pré-configurado para 240V

REV 2.0© 2022 AMETEK, Inc. Todos os direitos reservados.

Simplifique as instalações Simplifique as instalações 


