TOTALMENTE MODULAR E
COMPATÍVEL COM RYZEN
Devido ao sistema de cabos totalmente modular, somente os cabos que são usados na fonte de alimentação são os
cabos necessários para conectar o hardware e os periféricos. Por causa dos soquetes para dois conectores de
CPU de 4+4-pin o cabeamento completo e o interior do gabinete permanecem totalmente organizados e o fluxo de
ar não é prejudicado. A compatibilidade com placas-mãe AMD RYZEN é totalmente garantida.

CERTIFICADO 80 PLUS GOLD
A fonte SilentStorm Cool Zero tem o certificado 80 PLUS Gold, alcançando pelo
menos 90% de eficiência a 50% de carga, bem como 87% de eficiência a 20% e
100% de carga. Isso valida que a fonte de alimentação é altamente econômica e
adequada para usuários que querem economizar energia.

COMPONENTES DE
ALTA QUALIDADE
O uso exclusivo de capacitores japoneses, com classificação de 105° C, e
uma ventoinha de 135 mm com ralamento de fluido dinâmico fornece uma
operação silenciosa e confiável com um ciclo de vida médio de mais de
100.000 horas.

FUNÇÕES SELECIONÁVEIS DA VENTOINHA

MODO ZERO RPM

MODO FAN DELAY

O modo Zero RPM permite uma operação sem ruído
em cargas baixas a moderadas. Quando o modo está
desativado, a ventoinha funciona a baixa velocidade
para produzir uma constante fluxo de ar.

Quando o modo fan delay é ativado, a ventoinha de
alimentação continua a funcionar durante 60
segundos após o sistema ter sido desligado. Assim,
os pontos quentes podem ser evitados e o calor
restante é transportado para fora do sistema.

RPM

VELOCIDADE DA VENTOINHA

Esta função depende das condições do
ambiente e pode portanto variar.

Calor

OPÇÕES DE REFRIGERAÇÃO PARA
VÁRIOS POSIÇÕES DE INSTALAÇÃO
FONTE DE ALIMENTAÇÃO
NA PARTE INFERIOR DO
GABINETE:

PSU

PSU

Quando a fonte de alimentação é posicionada
na parte inferior do gabinete, o ar frio é retirado
da parte debaixo do gabinete e transportado
para a parte de trás como calor residual. A
circulação de ar da fonte de alimentação é
amplamente separada da circulação de ar no
restante do gabinete. Aqui, o uso do modo Zero
RPM é especialmente recomendado, já que a
entrada de ar é necessária apenas para o resfriamento da fonte de alimentação, e a rotação da
ventoinha pode ser interrompida para operação
sem ruído por períodos mais longos. Quando
necessário, o modo fan delay fornece dissipação adicional de calor da fonte de alimentação quando o sistema é desligado.

FONTE DE ALIMEMTAÇÃO
NA PARTE SUPERIOR DO
GABINETE:
Quando a fonte de alimentação é posicionada
na parte superior do gabinete, o ar quente é
retirado do interior da caixa e transportado para
a parte de trás do gabinete. A circulação de ar
da fonte de alimentação é combinada com a
circulação de ar no resto do gabinete. Quando o
modo Zero RPM está desativado, a circulação
de ar na parte superior do gabinete é fornecida,
efetivamente resfriando os reguladores de
tensão dos sistemas de refrigeração líquida, por
exemplo. Como o nível de calor em todo o compartimento é constantemente elevado, o uso do
modo fan delay é particularmente recomendado.
Isso ajuda a proteger todos os componentes
instalados e aumenta sua vida útil.

OPÇÕES DE CONEXÃO E
DIAGRAMA DE CABOS
1x 24-pin Conector placa-mãe

550 mm

600 mm

2x 4+4-pin Conector CPU
Compatível com RYZEN

2x 2x 6+2-pin Conectores PCIe

550 mm

550 mm

150 mm

150 mm

150 mm

150 mm

150 mm

3x 4x Conectores SATA

1x Adaptador de cabo
(SATA para Floppy)
2x Adaptador de cabo
(SATA para IDE)

MOCHILA PARA

OS CABOS

INCLUSA

ESTABILIDADE E LONGEVIDADE
PARA O SEU HARDWARE
REGULAMENTO DE
TENSÃO ULTRA-ESTÁVEL
<1%
Especificações Intel
Regulamento de voltagem Sharkoon

-5 %

12 V

+5 %
Ondulação residual Sharkoon

ONDULAÇÃO RESIDUAL BAIXA
20 mV

Com a moderna tecnologia de
conversor ressonante LLC, a fonte
de alimentação fornece uma tensão
constante e confiável com níveis
mínimos de ruído e calor.
120 mV

SEGURANÇA E
PROTEÇÃO
OTIMIZADAS
A fonte SilentStorm Cool Zero suporta todas as
funções de segurança comuns com proteção
contra sobrecorrente e sobretensão, proteção
contra subtensão, proteção contra curto-circuito e superaquecimento e excesso de potência. Além disso, o dispositivo corresponde aos
padrões de segurança CE, FCC e CB.

ESPECIFICAÇÕES
SilentStorm Cool Zero 650

Modelo

Voltagem
Entrada (AC)
Voltagem de
saída (DC)
Máx. Corrente de
saída

Corrente

100 V - 240 V ~
+3.3 V

10 A

+5 V

22 A

22 A

Máx. Potência
combinada

+12 V
54.2 A
650 W

120 W

Frequência
50 Hz - 60 Hz
-12 V
0.3 A
3.6 W

Potência total

650 W

Modelo

SilentStorm Cool Zero 750

Entrada (AC)

Frequência

100 V - 240 V ~

10 A

50 Hz - 60 Hz

+3.3 V

+5 V

+12 V

-12 V

+5 Vsb

3A

22 A

22 A

70.9 A

0.3 A

3A

15 W

Máx. Potência
combinada

850 W

3.6 W

15 W

Potência total

Corrente

Frequência

100 V - 240 V ~

10 A

50 Hz - 60 Hz

+3.3 V

+5 V

+12 V

-12 V

+5 Vsb

22 A

22 A

62.5 A

0.3 A

3A

750 W

3.6 W

15 W

750 W

Corrente

Máx. Corrente de
saída

Máx. Corrente de
saída

Potência total

Voltagem

+5 Vsb

Voltagem

120 W

Entrada (AC)
Voltagem de
saída (DC)

Voltagem de
saída (DC)

Máx. Potência
combinada

SilentStorm Cool Zero 850

Modelo

120 W

850 W

