UPS Eaton 3S
550 – 700 VA

Bezpečné napájení výpočetní techniky doma i
v kanceláři
Ochrana před problémy s napájením
•

UPS Eaton 3S pomáhá chránit vaši výpočetní techniku
v případě výskytu nežádoucích jevů a událostí, jako jsou
atmosférické výboje, bouřky, přetížení rozvodné sítě, poruchy
a živelné události, způsobující bez předchozího varování
výpadky napájení z elektrorozvodné sítě.

•

Při úplném výpadku poskytuje UPS záložní napájení z
baterie.

•

UPS 3S též chrání telefonní, širokopásmové a Ethernetové
připojení proti přepětí.

•

Software pro odstavení umožňuje automatické uložení
rozpracovaných úloh a ukončení vašich aplikací bez ztráty
dat. Po obnovení napájení budete moci pokračovat přesně
z bodu, ve kterém jste aplikaci ukončili.

Snadná integrace a instalace

Ideální ochrana:

•

Díky atraktivnímu designu a líbivé povrchové úpravě UPS 3S
dokonale zapadne do moderního kancelářského prostředí.

•

UPS 3S se pro snadné začlenění do typických konfigurací
výpočetní techniky a periferních zařízení dodává buď se 6
zásuvkami Schuko (DIN) nebo 6 zásuvkami dle české normy
(FR). K dispozici je rovněž model s 8 zásuvkami IEC.

•

UPS 3S je z důvodu automatické integrace do běžných
operačních systémů (Windows/Mac OS/Linux) vybavena
USB portem podle HID standardu (včetně propojovacího
kabelu).

•

Kompaktní UPS lze umístit na pracovní ploše stolu,
nebo pod něj. Rovněž je možná montáž na stěnu.

•

Snadno vyměnitelná baterie prodlužuje efektivní provozní
životnost UPS.

• Počítačů a periferií
• Širokopásmových modemů (internet a TV)
• Zařízení IP telefonie
• Vybavení prodejních kiosků (POS)

UPS Eaton 3S
3 zásuvky Schuko nebo FR s
přepěťovou ochranou

4 zásuvky IEC s přepěťovou ochranou
4 zásuvky IEC se zálohováním

3 zásuvky Schuko nebo FR se
zálohováním z baterie a přepěťovou
ochranou

z baterie a přepěťovou ochranou
Tlačítko zap/vyp a signalizace LED

Tlačítko zap/vyp a signalizace LED

USB port

USB port

Ochrana datového připojení
Vyměnitelná baterie

Ochrana datového připojení
Vyměnitelná baterie

Tlačítko reset (jistič)
Systém upevnění na stěnu

Tlačítko reset (jistič)
Systém upevnění na stěnu

Eaton 3S 700 DIN

Eaton 3S 700 IEC

TECHNICKÉ PARAMETRY

Eaton 3S 550

Eaton 3S 700

Výkon (VA/W)
Použití
Výstupy (modely FR/DIN)
Výstupy (modely IEC)
Parametry
Vstupní napětí
Výstupní napětí
Kmitočet
Jištění na vstupu
Baterie
Typ baterie
Test baterie
Studený start (bez elektrorozvodné sítě)
Ochrana před hlubokým vybitím
Indikátor výměny baterie
Doba zálohování při 50% zatížení
Doba zálohování při 70% zatížení
Komunikace
Komunikační port

550 VA/330 W

700 VA/420 W

Ochrana připojení
Homologace
Bezpečnost
EMC
Rozměry, hmotnost a barevné provedení
Rozměry V x Š x H
Hmotnost
Barva
Zákaznický servis a podpora
2-letá záruka

3 zásuvky se zálohováním a přepěťovou ochranou + 3 zásuvky s přepěťovou ochranou
4 zásuvky se zálohováním a přepěťovou ochranou + 4 zásuvky s přepěťovou ochranou
161-284 V (nastavitelné)
230 V (nastavitelné na 220 V, 230 V nebo 240 V)
50-60 Hz s automatickou detekcí
znovunastavitený jistič
kompaktní, hermeticky uzavřená olověná baterie (vyměnitelná)
ano
ano
ano
ano
ano
ano
LED
LED
10 min
9 min
6 min
6 min
USB port podle HID standardu pro automatickou integraci do nejpoužívanějších operačních systémů
(Windows XP, Vista a 7, Linux, Mac OS X), kabel součástí dodávky
tel/fax/modem/internet/Ethernet
IEC/EN 62040-1-1, CE značka
IEC 62040-2
86 x 140 x 335 mm
2,9 kg
černá

86 x 170 x 335 mm
3,8 kg
černá

standardní výměna produktu včetně baterie

Typová čísla

550

700

Francouzské zásuvky (FR)
Schuko zásuvky (DIN)
Zásuvky IEC

3S550FR
3S550DIN
3S550IEC

3S700FR
3S700DIN
3S700IEC

FR

DIN

IEC

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