São Paulo, 24 de setembro de 2020
N/REF.: EXCL 140/20
AOS ÓRGÃOS DE SEGURANÇA E DEFESA
REF.: DECLARAÇÃO DE EXCLUSIVIDADE
Prezados Senhores,

1. DPA, Sistema UPS modular trifásico em gabinetes paraleláveis até 3000kva com módulos
de 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50 e 100kva; módulos safe-hot-swap; Retificador + carregador + inversor
+ controle + chave estática de transferência descentralizada no mesmo invólucro (por módulo);
display e controle individuais por módulo; potência expansível “on demand”; paralelável até 30
módulos UPS; capacidade de configuração de baterias individuais por módulo ou em link comum;
2. DPA 3G UPSCALE, Sistema UPS modular trifásico em gabinetes até 400kva com
módulos de 10 e 20kw; módulos safe-hot-swap; retificador + carregador + inversor + controle +
chave estática de transferência descentralizada do mesmo invólucro (por módulo); display e
controle individuais por módulo; potência expansível “on demand”; capacidade de configuração de
baterias individuais por módulo ou em link comum; baixo peso 20kw=23 kg;
3. WELLE /SCALE, Sistema UPS modular trifásico em gabinetes paraleláveis de até 500kva
cada; equipamento transformer less com IGBT na etapa retificadora e inversora; potência
expansível “on demand” até 10 unidades; capacidade de configuração de baterias individuais por
UPS ou em link comum; e
4. Assistência Técnica e Manutenções Preventivas e Corretivas nos equipamentos
discriminados acima, com fornecimento de peças quando necessário.
A presente informação é válida por 360 (trezentos e sessenta) dias e foi emitida por
solicitação da empresa mencionada, conforme documentos em nosso poder, seguindo os trâmites
previstos na Norma de Emissão que pode ser encontrada em www.abimde.org.br.
Atenciosamente,

Armando Lemos
Diretor Técnico
VÁLIDA ATÉ 19/09/2021
Obs.: Esta Declaração se destina a comprovação de exclusividade de fabricação de produtos e fornecimento de serviços em
todo território nacional junto aos ÓRGÃOS DE SEGURANÇA E DEFESA, a confirmação da sua veracidade pode ser
consultada no site da ABIMDE (www.abimde.org.br).
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Apraz-nos informar a V.Sas. que de acordo com nosso melhor conhecimento, baseado em
nossos registros de produtos e serviços de empresas produtoras de materiais de defesa e
segurança, a empresa LEISTUNG Comércio e Serviços de Sistemas de Energia Ltda., CNPJ:
00.306.524/0001-05, estabelecida à Alameda Juarí, 485 – Tamboré – Barueri – SP e suas filiais
estabelecidas em Brasília – DF, CNPJ: 00.306.524/0003-77 e Itajubá – MG, CNPJ:
00.306.524/0002-96, consta, até a presenta data, como a única empresa, no país, fabricante dos
produtos e fornecedora dos serviços:

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)
O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign.
Para verificar as assinaturas clique no link: https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/96E5-1C8C8E44-4709 ou vá até o site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código abaixo para
verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 96E5-1C8C-8E44-4709

Hash do Documento
4AD4713CC90B89750F34E62C46FDEB3A26E8A1FD43E5A8340AC7498C5F4ECAAB
O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 25/09/2020 é(são) :

Armando Lemos (Signatário) - 769.513.677-87 em 24/09/2020
19:11 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital

