PROTECT
HOME

Egyfázisú KIMENETI /
BEMENETI UPS rendszer
Szünetmentes tápegység

24

Egy fázisú bemenet, egy fázisú kimenet

hónapos
EU garancia

600 VA tápegység beépített elemekkel

Szünetmentes biztonság PC-k és
multimédiák részére
Biztosítsa a védelmet adatvesztés ellen szünetmentes
tápegységgel. Protect Home teljesítménye 600 VA.
Áramkimaradás, feszültségingadozás és egyéb szélsőséges
helyzetek észlelésekor azonnal reagál.
Megfelelő védelem
Protect Home speciálisan a felhasználói igényekre szabottan
tervezett. Teljes körű túlfeszültség-védelem telefonok,
faxok és modemek számára.
Fogyasztók közvetlenül az UPS aljzaton keresztül
csatlakoznak a hálózatba.
A Protect Home rendelkezik minden olyan funkcióval,
amelyeken keresztül a technológia garantálja az értékes
berendezések védelmét a rövidzárlat és túlterhelés esetén.
Egyszerű használat
A jól áttekinthető „one board” design és a LED kijelzők
egyértelmű információkat nyújtanak az aktuális állapotról.
Ez az egyszerű használat egy hangriasztóval került kiegészítésre.
Egyszerű vezérlés
Protect Home USB-n vagy RS232 interfészen keresztül gyorsan
és egyszerűen csatlakoztatható PC-hez vagy MAC-hez.

A hozzátartozó AEG „CompuWatch” leállítási
szoftver segítségével lehetővé válik a legfontosabb
operációs rendszerek felügyelete és egy tartósabb
áramkimaradás esetén az automatikus kikapcsolás.

Főbb jellemzők
»»Robusztus UPS technológia áramkimaradás és
feszültségingadozás esetére, illetve egyéb
szélsőséges helyzetekre

»»USB és RS232 interfész PC és MAC vezérléséhez
»»Teljes jogú „CompuWatch” plug&play szoftver
»»Adatkábel-védelem telefonok, faxok és modemek esetében
»»Felhasználóbarát akkumulátor design
»»Egyedi kivitelezés, falra szerelhető
»»1 darab kimeneti csatlakozó, nagy teljesítményű fogyasztói
követelményekre, mint például lézernyomtató

»»24 hónap garancia csereeszközzel
(ingyenes regisztráció szükséges)

Különleges tulajdonságok:
Átfogó védelem telefon, fax és modem esetében, USB és
soros port PC-hez vagy MAC-hez történő csatlakozáshoz.

Protect
Home
specifikációk

Teljesítmény

Protect Home
600 VA
300 W

Cikkszám

600 001 1844

UPS bemenet
Feszültség
Feszültségtartomány akkumulátor nélküli
üzemeltetés esetén
Frekvencia
Áramfogyasztás

230 VAC
+6 % / -10 %
50 Hz / 60 Hz ±5 Hz
3A

UPS kimenet
Feszültségszabályozás
Feszültségszabályozás akkumulátorról
Frekvencia akkumulátorról
Kimeneti áram

230 VAC
±10 %
50 Hz / 60 Hz ±1 Hz
2,6 A

Átállási idő

2 – 6 ms (átlagosan)

Feszültség

Módosult szinuszhullám

Túlterhelés / rövidzárlat védelem

Igen

Akkumulátor
Típus
Áthidalási idő PC-nként, 17" TFT

Zárt, karbantartást nem igénylő (saját márka)
~10 perc

Túlterhelés / kisülés elleni védelem

Igen

Feltöltési idő (a teljes kapacitás 90 %-a)

8 óra

Kommunikáció
Interfész
Leállítási szoftver CD-n
Hibajelzés (akusztikus / vizuális)

USB és RS232 mért értékek státuszjelentése
Mellékelve minden nagyobb operációs rendszerhez
(például Windows, Linux, MAC)
Hálózati hiba, túlterhelés, merült akkumulátor, egyéb meghibásodás

Általános adatok
Zajszint (1 m-es körzetben)

<40 dB(A) (ventilátor nélkül)

Üzem

0° – 40 °C

Páratartalom

20 – 90 %

Üzemkörnyezet
EMC
Termékbiztonság
Adatkábel-védelem
Kimenetek
Szín
Méretek sz x m x m (mm)
Súly
Csomag tartalma
Irányelv

AEG Power Solutions
További információkért kérem keresse meg az
AEG Power Solutions helyi képviseletét, amely
elérhetőségei a következő link alatt találhatók:

www.aegps.com

1000 m-ig névleges terhelésnél
EN 62040-2 Class C2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
EN 62040-1
RJ11 (telefon, fax, modem)
4 védőérintkezős aljzat
(4 aljzat túlfeszültség-védelemmel, 3 aljzat UPS védelemmel ellátott)
Fekete, magas fényű
137 x 96 x 310
3,5 kg
Hálózati kábel, „CompuWatch” szoftver (CD), RS232 és USB kábelek,
használati utasítás
CE
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Besorolás VFD SY 322 acc. to IEC 62040-3

