Prezados Clientes e Amigos:
Todo Início de ano escrevo algum artigo para orientar sobre o uso adequado desta
ferramenta tão útil no nosso dia-a-dia:
O Computador.
Este ano quero falar do investimento que considero o mais relevante, mas que
poucos o fazem.
Refiro-me ao gasto com um No-Break (ou Nobreak, como é comum se ver por aí).
Um No-Break é um equipamento de energia que é muito similar a uma bateria.
Sua função básica é fornecer energia a um sistema elétrico no caso de queda de
Luz.
Ao acabar a luz, ele detecta a falta de energia e, imediatamente passa a usar sua
bateria interna para suprir a falta de energia normal sem deixar que os equipamentos a
ele ligado desliguem abruptamente.
Essa bateria é constantemente carregada, pois o No-Break fica ligado na tomada
elétrica o tempo todo e, assim nunca deixa a bateria descarregar.
A autonomia dessa bateria pode variar de acordo com o número de equipamentos
que o No-Break alimentar.
Varia também com a capacidade do No-Break (medida em KVA).
Quanto maior a capacidade, maior o tempo de duração da bateria.
Quando ligado a computadores, que é o caso desse artigo, o principal benefício do
uso de um No-Break, em especial nas Empresas, é evitar que, com a interrupção de
energia, o HD do computador, que é uma peça ainda frágil, se danifique, ocasionando a
perda dos dados, que é um Bem mais importante que a máquina em si já que poucos,
ainda hoje, fazem Backup, tema do artigo do ano passado.
Claro que outro benefício é a preservação dos componentes do computador que
são sensíveis a desligamentos abruptos e, principalmente à picos de tensão que ocorrem
quando a Luz “pisca” que é o caso mais agressivo ao computador.
Essas peças são, principalmente:
Fonte de alimentação e placa mãe.
Essas peças, quando danificadas, tornam o uso do computador impossível!
Outro benefício importante do No-Break é a proteção contra raios.
O No-Break isola os equipamentos da rede elétrica.
Há No-Break´s para todos os bolsos, começando de uns R$ 290,00 até muitos
milhares de Reais.
Isso por conta da já falada autonomia e da capacidade.

Para alimentar um computador e uma impressora, um No-Break da faixa de preço
mais baixa é suficiente.
Muitos podem dizer:
Ah!
Mas eu já uso No-Break!
A esses quero chamar a atenção para o fato de que muitos usam um simples
Estabilizador pensando que este equipamento faz a “proteção” contra quedas de energia.
Perdi a conta de quantas vezes ouvi isso dos clientes.
É um engano muito comum. Vamos explicar:
Um estabilizador (geralmente um equipamento da ordem de R$ 30 a 50,00) apenas
ESTABILIZA a rede elétrica!
O fato é que a rede elétrica de São Paulo já tem um fator de estabilização bastante
razoável e dentro dos padrões aceitos pela maior parte das fontes de alimentação que
normalmente vão de 90 a 125 Volts nas fontes mais baratas.
Isso torna esse equipamento totalmente inútil funcionando apenas como um
benjamim mais caro.
O uso desse equipamento é polêmico.
Há muitos técnicos que o recomendam fortemente.
Não faço parte desse time e nunca deixo, quando posso, meus clientes gastarem
dinheiro com ele.
Tenho a nítida impressão que os técnicos que fazem essa recomendação são
aqueles que além de serviço, vendem peças também, mas não posso afirmar com total
segurança.
Fato é que, tecnicamente, não há nenhuma justificativa para o gasto e uso desse
equipamento.
Quero ainda chamar a atenção para um outro fato que encontro naqueles que já
usam um No-Break:
Muitos usam-no, entretanto com a bateria sem pegar carga.
Neste caso, ele é uma peça inútil e vai danificar os equipamentos a ele ligados.
Como toda bateria, a do No-Break tem também uma vida útil.
É necessário testar para ver se a bateria está pegando carga.
Alguns No-Breaks avisam quando a bateria não está mais carregando através de
apitos intermitentes.
A Bateria pode ser trocada por uma nova.
É um item de Manutenção normal.
Um adendo no que tange a Notebooks:

A Bateria de um Notebook funciona exatamente como um No-Break!
Quando ela está pegando carga, ela protege o Notebook das quedas de energia.
Portanto, se isso for uma preocupação, não deixe de trocar a bateria do seu
Notebook quando ela deixar de pegar carga.
Pedido para adicionar
Conclusão:
Um No-Break é um ótimo investimento para aqueles que se preocupam com seus
dados ou com possíveis defeitos em seus computadores de mesa ou Notebooks cuja
bateria não está mais pegando carga.
Ele permite que desliguemos nossos computadores corretamente evitando os
danos associados à queda abrupta de energia.
Em Tempo:
Como todos sabem, não vendo peças, portanto, não vendo No-Breaks.
Este artigo não é uma propaganda.Engenheiro Eletrônico, Manutenção Profissional
em Computadores (Desktops e Notebooks, redes, Wi-fi, etc)
É apenas uma orientação para que meus clientes e amigos saibam o que podem
fazer para minimizar os problemas em seus computadores.
Um ótimo Ano Novo para todos!
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