UPS Eaton Ellipse PRO
650/850/1200/1600 VA

Energeticky úsporná ochrana napájení pracovních stanic
•

LCD displej UPS Eaton Ellipse PRO poskytuje jasné informace o stavu UPS a měřených hodnotách. Umožňuje také
snadné nastavení UPS.

•

Funkce EcoControl, která automaticky vypne připojená
zařízení v případě, že hlavní zařízení je vypnuté, může snížit
spotřebu energie až o 20%.

•

Funkce automatické regulace napětí (AVR), umožňuje
pokračovat v práci i při kolísání napětí v síti bez použití
baterií.

•

Ellipse PRO obsahuje vysoce výkonnou ochranu proti
přepětí, která je v souladu s IEC 61643-1. Tato UPS chrání
také vaše datové připojení přes Ethernet, internet a telefonní linky.

Produktová řada Ellipse Pro

Snadná a rychlá instalace
•

Ellipse PRO je dodávána buď se čtyřmi (modely 650/850)
nebo osmi (modely 1200/1600) zásuvkami pro snadné
připojení k většině běžných počítačů a periferií. K dispozici
jsou modely s Francouzkými (FR) nebo Schuko (DIN) nebo
IEC zásuvkami.

•

Extra plochý design UPS Ellipse PRO umožňuje snadnou
instalaci do každého kancelářského prostředí: UPS lze
nainstalovat ve vertikální poloze pod stolem nebo
vodorovně pod monitor. Montáž do 19“racku nebo na zeď
je umožněna pomocí volitelných montážních sad.

•

Ellipse PRO je vybavena portem USB a je dodávána
s USB kabelem a softwarem Eaton UPS Companion, který
umožňuje bezpečné vypnutí systému, měření energie
a snadnou konfiguraci UPS.

LCD displej

Bezstarostná údržba
Vhodné pro ochranu:

•

Na UPS včetně baterií se vztahuje tříletá záruka.

• Pracovních stanic

•

Automatický test baterií v pravidelných intervalech zajišťuje včasné odhalení problému a upozorňuje na včasnou
výměnu.

•

Snadná výměna baterií prodlužuje životnost UPS.

• Síťových prvků
• Periferií

UPS Eaton Ellipse PRO

1	3 zásuvky se zálohou a ochranou
proti přepětí, 1 zásuvka pouze
s ochranou proti přepětí

1	4 zásuvky se zálohou a ochranou
proti přepětí
2	4 zásuvky s ochranou proti
přepětí

2	zásuvka s funkcí EcoControl
3	Ochrana datové linky

3 2 zásuvky s funkcí EcoControl
(modely 1200/1600)

4	Rozhraní USB

4	Ochrana datové linky

5 Vyměnitelné baterie

5 Rozhraní USB

6	Tlačítko jističe s možností restartu

6	Vyměnitelné baterie
7	Tlačítko jističe s možností
restartu
Eaton Ellipse PRO 650

Eaton Ellipse PRO 1600

Technické parametry

650

850

1200

1600

Výkon (kVA/kW)

650 VA / 400 W

850 VA / 510 W

1200 VA / 750 W

1600 VA / 1000 W

Elektrické parametry
Technologie

Line-interactive (AVR se snižováním / zvyšováním napětí)

Rozsahy vstupního napětí

165 V - 285 V (nastavitelné 150 V - 285 V)

Výstupní napětí

230 V (nastavitelné 220 V - 230 V - 240 V)

Kmitočet

50-60 Hz automatická detekce

Připojení
Počet zásuvek
Zásuvky se zálohou a ochranu proti přepětí /
Zásuvky s ochranou proti přepětí

4

4

8

8

3/1

3/1

4/4

4/4

Ano, úspora až 20 % energie

Ano, úspora až 20 % energie

Vlastnosti
Uživatelské rozhraní

LCD (stav UPS, měřené hodnoty, nastavení UPS)

EcoControl (automatické odstavení neaktivních periferií)

Ano, úspora až 15 % energie

Přepěťová ochrana

Přepěťová ochrana v souladu s IEC 61643-1

Ano, úspora až 15 % energie

Baterie
Typické doby zálohování pro 50 a 70% zatížení*

9 / 5 min

Správa baterie

Automatický test baterie, ochrana proti hlubokému vybití, start z baterie, vyměnitelné baterie

9 / 5 min

9 / 5 min

9 / 5 min

Rozhraní
Komunikační porty

USB port (kabel je součástí balení)

Software

Eaton UPS Companion CD ROM (umožňuje bezpečné odstavení systému, měření el. energie, nastavení UPS)

USB port (kabel je součástí balení)

USB port (kabel je součástí balení)

Ochrana datových linek

Tel/fax/modem/internet a Ethernet

USB port (kabel je součástí balení)

Normy
Bezpečnost a EMC

IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62040 -2, CB report, CE

Ochrana proti přepětí

IEC 61643-1

Rozměry V x Š x H / Hmotnost
Rozměry V x Š x H

260 x 82 x 285 mm

260 x 82 x 285 mm

275 x 82 x 390 mm

275 x 82 x 390 mm

Hmotnost

6,6 kg

7,3 kg

9,9 kg

11,3 kg

Zákaznická podpora a servis
Záruční doba

3 roky záruka včetně baterií

* Doby zálohování jsou uvedeny pro účiník 0,7 doby zálohování jsou přibližné a mohou se měnit podle připojených zařízení, konfigurace, stáří baterie, teploty, atd.
Typová čísla

650

850

1200

1600

Francouzské zásuvky (FR)

ELP650FR

ELP850FR

ELP1200FR

ELP1600FR

Schuko zásuvky (DIN)

ELP650DIN

ELP850DIN

ELP1200DIN

ELP1600DIN

Zásuvky IEC

ELP650IEC

ELP850IEC

ELP1200IEC

ELP1600IEC

Příslušenství
Montážní sada pro 19” stojan (2U)

ELRACK

ELRACK

ELRACK

ELRACK

Montážní sada na stěnu

ELWALL

ELWALL

ELWALL

ELWALL

Z důvodu neustálého zdokonalování produktu si výrobce si vyhrazuje právo změny parametrů bez předchozího upozornění.
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