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POPULARNY
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RST – układ „zimnego startu” umożliwiający uruchomienie zasilacza przy braku napięcia w sieci zasilającej

WYPOSAŻENIE:

jedyny polski producent posiadający
patent pt. „Zasilacz awaryjny”

gwarancja wysokiej niezawodności produktów
wynikająca z systemu długotrwałych testów.

kilkanaście lat doświadczeń w projektowaniu
i produkcji systemów zasilania awaryjnego

układ dwubiegunowego odłączania wyjścia, sterowany centralnym wyłącznikiem zasilacza

układ filtra przeciwzakłóceniowego RFI/EMI  oraz warystorowy tłumik przepięć

www.eta.com.pl

CECHY SZCZEGÓLNE:
małe wymiary, mała waga, estetyczna i funkcjonalna zamknięta metalowa obudowa

prosta obsługa – jeden centralny wyłącznik zasilania UPS i całego stanowiska komputerowego

prosta i przejrzysta optyczno-dźwiękowa sygnalizacja stanów pracy UPS

wysoka odporność na przeciążenia i zwarcia wyjścia

niezależne zabezpieczenie obu przewodów zasilających osobnymi bezpiecznikami

gniazda wyjściowe w polskim standardzie z zabezpieczeniem przed ingerencją z zewnątrz

http://www.eta.com.pl


PRODUCENT
„ETA” SPÓŁDZIELNIA PRACY
ELEKTRONIKI I INFORMATYKI

e-mail:  office@eta.com.pl,
marketing@eta.poznan.pl

61-132 Poznań ul. Wołkowyska 17
tel.,fax. 0-(prefix)-61 876 01 11

DYSTRYBUTOR

OZNACZENIA

WYŁĄCZNIK SIECIOWY1

LAMPKA ZIELONA
- PRACA Z SIECI2

LAMPKA ŻÓŁTA
- PRACA Z AKUMULATORA
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LAMPKA CZERWONA
- OSTRZEŻENIE4
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6
GNIAZDA
WYJŚCIOWE UPS

7
GNIAZDA
BEZPIECZNIKOWE

8 PRZEWÓD
ZASILAJĄCY 220V

PARAMETRY TECHNICZNE
PARAMETRY  /  MODEL light UPS 320 light UPS 520

320VA (190W) 520VA (310W)Moc wyjściowa
PRACA  Z  SIECI

220VZnamionowe napięcie wyjściowe
176 VPróg przełączania na pracę akumulatorową

< 2msCzas przełączania na pracę akumulatorową

bezpieczniki topikowe (2szt.)Zabezpieczenie przeciążeniowe
Filtr przeciwzakłóceniowy RFI / EMI, tłumik warystorowyFiltracja napięcia wyjściowego

sinusoidalnyKształt napięcia wyjściowego
50HzCzęstotliwość napięcia wyjściowego

PRACA  Z  AKUMULATORA

Czas powrotu na pracę sieciową < 0,2ms
Zabezpieczenie przeciążeniowe elektroniczne, bezpiecznik akumulatorowy
Filtracja napięcia wyjściowego elektroniczna
Częstotliwość napięcia wyjściowego 50Hz
Kształt napięcia wyjściowego quasi - sinusoidalny

Napięcie wyjściowe 220V  - stabilizowana wartość skuteczna
Próg przełączania na pracę sieciową 186V

Czas ładowania 5 - 10h w zależności od stanu rozładowania akumulatora
Czas podtrzymania zasilania podczas pracy awaryjnej

Komputer Pentium, monitor kolor 15" 15min. 20 min.
Komputer Pentium, monitor kolor 17" 15 min.-

AKUMULATOR
Typ / liczba 12V; 5Ah / 1 12V; 7Ah / 1

PARAMETRY  MECHANICZNE

Wymiary (szerokość x wysokość x długość) 81x149x343mm
Waga 5kg 6kg

WYPOSAŻENIE

Optyczno - akustyczna: praca z sieci, praca z akumulatora, przeciążenie, rozładowany akumulatorSygnalizacja

Standardowe RST - „zimny start”
Liczba gniazd wyjściowych 2

UWAGA! W powyższej tabeli przedstawiono typowe zastosowania light UPS
wraz z orientacyjnymi czasami podtrzymania zasilania podczas pracy awaryjnej.
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PRZYCISK
„ZIMNEGO STARTU”
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