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1. Informação ao Cliente 
 
Prezado Cliente, 
 
Parabéns pela aquisição do No-Break Conception S1 Multi Ativo ! 
 
Nós da CM Comandos, agradecemos e estamos honrados pela sua 
escolha como parceiro e fornecedor de sistemas de proteção de energia – 
Sistemas No-Breaks para aplicação de Missão Crítica. 
 
Este equipamento é resultado de mais de três décadas de experiência no 
projeto e fabricação de No-Breaks e Estabilizadores de Tensão no Brasil, 
com a mais avançada tecnologia, os mais elevados padrões de qualidade 
e por isso são modernos, possuem alto desempenho, confiabilidade, 
recursos exclusivos e são ideais para aplicações de todos os portes. 
 
Além disso, conta com a garantia e tranquilidade da maior fabricante da 
América Latina, com sede em São Paulo, possuímos sete filiais e uma 
ampla rede nacional de assistência técnica, com cobertura em todo o país. 
 
Nossos técnicos são constantemente treinados, capacitados e certificados 
pela norma NR-10, atendendo à todos os requisitos de integração dos nossos 
clientes.  
 
Somos certificados pela norma ISO-9001:2008, possuímos a maior e 
melhor estrutura de pré e pós venda do mercado, com Call Center 
integrado ao nosso ERP e equipe de atendentes, técnicos e engenheiros 
capacitados e equipados com instrumentação de ponta. 
 
Possuímos o melhor equipamento, a melhor estrutura, a maior garantia do 
mercado e esperamos atender plenamente às suas expectativas.  
 
 
2. Objetivo deste Manual 
 
Este manual foi desenvolvido para reunir todas as informações referentes 
à Garantia Especial de 5 Anos. 
 
Solicitamos que repasse e esteja ciente de todas as condições desta 
garantia especial, para que você se familiarize com todos os benefícios 
que esta garantia lhe proporcionará. 
 
A sua satisfação com o No-Break Conception Multi Ativo Trifásico é de 
grande importância para nós.  
 
Caso haja alguma dúvida relativa ao seu No-Break ou serviços oferecidos, 
recomendamos que entre em contato com nosso suporte técnico. 
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3. Contato com a CM  
 
Possuímos uma equipe de atendimento Call Center, técnicos e analistas 
capazes de atender a qualquer solicitação de suporte com eficiência e 
rapidez. 
 
As visitas técnicas On Site serão agendadas através do Call Center e 
confirmadas por e-mail, mediante a disponibilidade de agenda e os 
atendimentos técnicos*, poderão ser realizados conforme acordado com o 
cliente. 
 
* Os atendimentos técnicos poderão ocorrer de acordo com a disponibilidade de agenda 
técnica. 
 
Para atendimento e dúvidas técnicas, solicitamos por gentileza entrar em 
contato com o nosso Suporte Técnico através dos meios abaixo:  
 
Call Center (dúvidas, chamados técnicos, orçamentos, contratos)  
 
a.  Formulário de Solicitação de Suporte Site: www.cmcomandos.com.br   
b.  E-mail: assistencia@cmcomandos.com.br   
c.  Telefone: (11) 5696-5033  
 
Horários de Atendimento Call Center:  
Segunda a Sexta-feira das 08:00hrs às 19:00hrs 
Sábados das 08:00hrs às 18:00hrs 

 
Ao contatar o Suporte Técnico, tenha em mãos e informe, por gentileza, 
pelo menos uma das seguintes informações para agilizar o atendimento, 
pois facilitam a identificação correta do seu equipamento. 
 
a) Número de Série do Equipamento:  
b) CNPJ e Razão Social do Cliente:  
c) Número da Nota Fiscal de aquisição do Equipamento:  
d) Identificação do Solicitante do Chamado, e-mail e celular:  
e) Descrição da Ocorrência, com detalhes.  
 
Observações: 
Pedimos antecipadamente pela sua compreensão, pois não serão realizados 
atendimentos sem a correta identificação do seu equipamento. 
 
Se você possui uma demanda de atendimento com requisitos superiores 
ao Atendimento em Horário Comercial, entre em contato para verificar as 
nossas opções de Contratos de Atendimento Especiais, onde teremos o 
prazer de apresentar as nossas soluções customizadas de Contratos de 
Manutenção, conforme as suas necessidades, com o melhor custo x 
benefício do mercado. 
 
 

http://www.cmcomandos.com.br/
mailto:assistencia@cmcomandos.com.br
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4. Termo de Garantia CM Comandos 
 
4.1  Generalidades 
O presente Termo de Garantia Especial de 5 Anos soma-se ao Termo de 
Garantia padrão do produto, e aplica-se exclusivamente aos equipamentos 
No-Breaks da Linha Conception Multi Ativo - Trifásicos, de fabricação CM 
Comandos e durante o período de vigência promocional desta garantia. 
 
Neste documento está especificado o prazo de garantia, a cobertura e os 
eventos que cancelam automaticamente o direito a esta garantia. 
 
Os documentos que comprovam a validade desta garantia são: a Proposta 
Comercial com a oferta promocional desta garantia especial, a Nota Fiscal 
Eletrônica e este Termo de Garantia Especial de 5 Anos. 
 
4.2 Termo de Garantia 
 
A CM Comandos Lineares concede a garantia contra defeitos técnicos de 
fabricação, fornecendo peças e mão de obra para substituição, durante o 
período de 5 anos, contados a partir da data de emissão da nota fiscal. 
 
Durante este período, a CM Comandos compromete-se a reparar ou 
substituir todas as peças que, em situação normal de uso, apresentem 
defeitos de fabricação, desde que observada as condições de uso e o 
programa de manutenção preventiva especificado neste manual, sobre 
pena de cancelamento da presente garantia.  
 
Esta Garantia Especial de 5 Anos prevê a realização de 4 revisões anuais, 
sendo que estes custos serão cobrados à parte do cliente, conforme será 
detalhado à seguir. 

 
 
4.3  Período de Garantia Especial das Baterias  
 
O No-Break Conception Multi Ativo Trifásico está coberto pela garantia 
contratual de fábrica por 5 (cinco) anos (já incluso os 12 meses de garantia 
legal). 
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Os Bancos de Baterias possuem garantia específicos, de acordo com a 
marca e modelos fornecidos conforme especificados abaixo: 
 

Item Descrição 
Garantia 

1  
Ano 

2  
Anos  

5  
Anos 

1 No-Break Conception Multi Ativo  
(parte eletrônica, sem as baterias)   x 

2 
Banco de Baterias Seladas (CSB) 
fornecido com o No-Break e o Sistema 
Equalizer – Gerenciamento Baterias  

  x 

3 
Banco de Baterias Seladas  
(marca CSB) fornecido conjuntamente com 
o No-Break 

 x  

4 Banco de Baterias Semi-Seladas  
Fornecidos com o No-Break  x  

 

5 
Banco de Baterias Semi-Seladas  
Fornecidos com o No-Break e o Sistema 
Equalizer – Gerenciamento Baterias 

 x  

 
 

5.  Condições Gerais - Garantia Especial 5 Anos  
 
As condições para a validade desta garantia especial são as seguintes: 
 
a) A CM Comandos Lineares apenas substituirá as peças que forem por 

ela julgadas como defeituosas; 
b) As peças substituídas em garantia são de propriedade da CM 

Comandos Lineares Ltda; 
c) Os componentes reparados ou as peças substituídas em garantia 

possuirão garantia pelo prazo restante da garantia do No-Break; 
d) A partir do segundo ano, deverá ser realizada uma manutenção 

preventiva por ano (ao custo de 3 horas técnicas por preventiva). Os 
custos serão pagos diretamente à CM ou um Representante Técnico 
Autorizado, por ela designado.  

e) Que os serviços de revisões, manutenção, inspeção, utilização, sejam 
rigorosamente cumpridos conforme o cronograma estabelecido. 

f) Todas as manutenções a serem realizadas sejam realizadas por 
técnicos da CM Comandos ou um Representante Autorizado, por ela 
designado. 
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6.  Cancelamento da Garantia  
 
A garantia será cancelada nas seguintes situações: 
 
a) Essa garantia fica automaticamente cancelada, se as manutenções 

preventivas não forem realizadas conforme item 9. 
b) Se forem danos causados por movimentação incorreta e avarias de 

transporte, manuseio ou armazenagem incorreta. 
c) Se houver constatação de modificação das características originais de 

fábrica, alteração dos componentes originais ou violação do lacre dos 
dispositivos de segurança e proteção. 

d) Se a etiqueta de identificação do No-Break for adulterada, trocada ou 
rasurada, inexistente ou que impossibilite a identificação do número de 
série. 

e) Se houverem danos decorrentes de negligência ou erros de operação, 
mau uso ou utilização indevida do No-Break. 

f) Danos causados por instalação incorreta, aplicação inadequada, 
abuso ou operação fora das normas técnicas, utilização ou anomalias 
fora das especificações técnicas do produto, tais como: sobrecarga 
contínua, ou seja, consumo acima da capacidade, ligado com tensão 
diferente da especificada na etiqueta de identificação, local de 
instalação inadequado, danos causados por ambientes agressivos 
fora das especificações técnicas, etc. 

g) Se o equipamento for reparado, alterado ou for submetido à 
manutenção imprópria em qualquer de suas partes, por uma empresa 
não credenciada ou qualquer outro profissional não autorizado e 
contrário aos procedimentos técnicos estabelecidos e aprovados pela 
CM Comandos Lineares. 

h) Danos causados ao No-Break por incêndio, inundação, causas 
fortuitas ou inevitáveis e outras anomalias tais como: descargas 
atmosféricas, raios, etc. 

Quando o No-Break possuir baterias fornecidas pela CM Comandos, a 
garantia das mesmas será cancelada nos casos abaixo: 
i) Se as baterias ficarem armazenadas por um período superior a 3 

meses sem serem recarregadas, a contar da data de emissão da Nota 
Fiscal. 

j) Se as baterias forem submetidas à operação ou armazenagem em 
ambiente com temperaturas fora das especificações, degradando a 
sua vida útil. 

Fica este compromisso limitado apenas a reparos e substituições dos 
componentes defeituosos. O mau funcionamento ou paralisação do 
equipamento ou sistema, em hipótese alguma, onerará a CM Comandos 
Lineares com eventuais perdas e danos dos proprietários ou usuários, 
limitando-se a responsabilidade do fabricante aos termos aqui expostos. 
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O presente termo de garantia é somente válido para No-Breaks instalados 
dentro do território brasileiro. 
 
7.  Situações Não Cobertas pela Garantia:  
 
a) Despesas de locomoção do técnico para atendimento On Site quando 

localizado fora do perímetro urbano da cidade sede da CM Comandos, 
suas filiais ou do representante técnico autorizado.  

b) A relação dos Centros de Manutenção podem ser consultados na 
página de suporte vigente do nosso site.  

c) Os custos das despesas de deslocamento estão especificados na 
nossa Lista de Preços de Atendimento vigente, da Assistência Técnica. 

d) Partes e peças com desgaste natural tais como gabinete metálico, 
pintura eletrostática, rodízios, painel plástico ABS, faixas, adesivos, 
cabos elétricos, terminais elétricos, conectores, etc, desde que 
apresentem funcionamento normal.  

8.  Prazos de Atendimento em Campo  
 
Na ocorrência de uma abertura de Chamado Técnico, são os seguintes 
prazos de atendimento da nossa Assistência Técnica na Grande São 
Paulo: 
 

Atendimentos Prazos de Atendimento em 
Campo 

Equipamentos em garantia Até 6 horas, mais 
deslocamento. 

Equipamentos fora de garantia  Até 12 horas comerciais, 
mais deslocamento. 

Equipamentos em contrato de manutenção Até 4 horas, mais 
deslocamento. 

 
 
9.  Manutenção Preventiva  
A manutenção preventiva do seu No-Break é de suma importância para 
concedermos a Garantia Especial de 5 Anos. 
 
Desta forma, solicitamos a sua atenção para realizarmos os serviços a 
serem executados nas manutenções preventivas conforme o cronograma 
abaixo:   
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10.  Cronograma de Manutenções  
 

Descrição 1º 
Ano 

2º 
Ano 

3º 
Ano 

4º 
Ano 

5º 
Ano 

Ativação Inicial  x     

Manutenção Preventiva 1   x    

Manutenção Preventiva 2    x   

Manutenção Preventiva 3     x  

Manutenção Preventiva 4      x 
 
11.  Atividades Desenvolvidas 
 
Programa de Manutenções Preventivas em horário comercial: 
 

Período Atividade Horas Técnicas 
Aplicadas Custo 

1º Ano Ativação Inicial Start-up da unidade Sem Custo 

2º Ano Manutenção Preventiva 1 Pacote 3 horas 
técnicas 

Consulte 
tabela vigente  

3º Ano Manutenção Preventiva 2 Pacote 3 horas 
técnicas 

Consulte 
tabela vigente 

4º Ano Manutenção Preventiva 3 Pacote 3 horas 
técnicas 

Consulte 
tabela vigente 

5º Ano Manutenção Preventiva 4 Pacote 3 horas 
técnicas 

Consulte 
tabela vigente 

 
A partir do segundo ano, os custos de mão de obra e deslocamento serão 
sempre negociados previamente com a CM Comandos. 
 
Atenção! É importante ressaltar que o acesso interno ao No-Break deve 
ser somente efetuado por um técnico da CM Comandos. 
 
Em caso de dúvidas, consulte sempre o setor de assistência técnica da 
CM para obter maiores recomendações especificas para o melhor 
funcionamento do seu No-Break.  
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Av. Eng. Alberto de Zagottis, 760. 
04675-085 - São Paulo - SP 
www.cmcomandos.com.br 
 
Geral  
PABX (11) 5696-5000 
cm@cmcomandos.com.br 
 
Engenharia de Aplicações 
Tel (11) 5696-5012  
aplicacoes@cmcomandos.com.br 
 
Assistência Técnica 
Tel (11) 5696-5033 
assistencia@cmcomandos.com.br 

 

 

 

 
 
 
 
 
 


	1. Informação ao Cliente
	2. Objetivo deste Manual
	3. Contato com a CM
	4. Termo de Garantia CM Comandos
	4.1  Generalidades
	4.2 Termo de Garantia
	4.3  Período de Garantia Especial das Baterias
	5.  Condições Gerais - Garantia Especial 5 Anos
	6.  Cancelamento da Garantia
	7.  Situações Não Cobertas pela Garantia:
	8.  Prazos de Atendimento em Campo
	9.  Manutenção Preventiva

