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UPSilon 2000®

Software de gerencimento para nobreaks

UPSilon 2000® é um software de gerencimento para nobreaks, conhecido mun-
dialmente. Utilizado para gerenciamento local de nobreaks de topologia dupla 

conversão (online), é compatível com nobreaks da linha DNB da Intelbras.

Este guia tem o propósito de auxiliar o cliente durante a primeira instalação e 
configuração do software com nossos nobreaks.

Atenção: por se tratar de um software de terceiros, a Intelbras não se responsabili-
za por quaisquer problemas que, porventura, venha a apresentar.



Instalação e configuração
Para realizar o download do software, acesse o link http://www.megatec.com.tw/UPSilon2000V5.4.Download.zip na pá-
gina da Megatec e aguarde até que o download termine. Descompacte o arquivo, acesse a pasta de seu sistema operacio-
nal, execute o instalador e siga com a instalação.

 » Para instalar o software UPSilon 2000®, é necessário inserir o número de série que consta no folheto informativo que 
acompanha seu nobreak.

 » Informe o nome de usuário da empresa e o número de série do software conforme abaixo.
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 » Siga com o passo a passo da instalação até a conclusão.

 » Após instalação, execute o software UPSilon 2000® e clique em Settings. Altere o tipo de comunicação (Communication 
Type) para MEGA (USB) se o cabo que acompanha seu nobreak é do tipo USB ou Megatec se é do tipo serial RS232.
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 » Conecte uma das pontas do cabo (USB ou serial RS232) ao nobreak e a outra ao computador em que o UPSilon 2000® 
está instalado. Aguarde até que o software estabeleça comunicação com o nobreak.

 » Pronto. Agora o software está instalado e configurado para ser utilizado com seu nobreak.

UPSilon 2000® é marca registrada da empresa Mega System Tecnologies Inc.

Para mais informações, acesse www.megatec.com.tw ou encaminhe e-mail para service@megatec.com.tw.





Suporte a clientes: (48) 2106 0006
Fórum: forum.intelbras.com.br
Suporte via chat: intelbras.com.br/suporte-tecnico
Suporte via e-mail: suporte@intelbras.com.br
SAC: 0800 7042767
Onde comprar? Quem instala?: 0800 7245115
Importado no Brasil por: Intelbras S/A – Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira
Rodovia SC 281, km 4,5 – Sertão do Maruim – São José/SC – 88122-001
CNPJ 82.901.000/0014-41 – www.intelbras.com.br
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