Ochrana napájení v rezidenčních a komerčních prostorech
UPS Eaton 3S

UPS Eaton 3S
450–850 VA
Eaton 3S nabízí přepěťovou ochranu a záložní napájení
pro stolní počítače, herní konzole a další důležitá
elektronická zařízení u vás doma i v zaměstnání.

Úplná ochrana

• Model Eaton 3S zajišťuje záložní napájení z baterie během výpadků
napájení a pokročilou ochranu proti přepětí pro prevenci poškození při
úderech blesku nebo při náhodném přepětí v síti.
• Pokud výpadek napájení trvá déle, než se očekávalo, software Eaton
elegantně vypne počítač, aniž by došlo ke ztrátě dat
(pro modely 550VA, 700VA a 850VA).
• Eaton 3S disponuje integrovanými konektory RJ11/xDSL, které chrání
internetové brány před přepětím vznikajícím na datovém připojení
(pro modely 700VA a 850VA).
Kompletní ochrana pro:

Moderní použití a snadná integrace

• Počítače, periferní zařízení a multimédia

• Kompaktní a atraktivní design s lesklou povrchovou úpravou dokonale
zapadne do každého moderního obytného nebo kancelářského
prostředí.

• Routery

• Modely Eaton 3S 700VA a 850VA nabízejí dva 2A USB porty pro
nabíjení všech mobilních zařízení (mobilní telefon, tablet atd.).

• Širokopásmové modemy (Internet a TV) a IP telefony

• Nové modely EATON 3S nabízí francouzské zásuvky (FR) a zásuvky
Schuko (DIN) pro jednodušší připojení chráněných zařízení.

• TV, video a Hi-Fi zařízení: Domácí kina, úložiště NAS,
digitální dekodéry atd.
• Herní konzole

• Domácí spotřebiče atd.

• K profesionálnímu použití jsou k dispozici modely se zásuvkami IEC
(550VA a 700VA).
• Všechny modely disponují systémem pro montáž na stěnu, který
usnadňuje instalaci.

Peace of Mind

• Obvody pro přepěťovou ochranu vyhovují mezinárodní normě IEC
61643-11
• 10A jistič chrání vaše zařízení před přetížením (všechny modely).

• Společnost Eaton nabízí bezplatnou záruku na připojená zařízení (platí
pouze v zemích EU a v Norsku). Tato záruka je součástí kupní ceny
všech výrobků Eaton 3S a jedná se o neomezenou záruku, která kryje
poškození způsobené poruchou ochrany proti přepětí.
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Technická specifikace
Eaton 3S 450

Výkon (VA / W)
Připojení
Výstupní zásuvky (modely FR / DIN)
Výstupní zásuvky (modely IEC)
Elektrické parametry
Jmenovité vstupní napětí
Rozsah vstupního napětí
Výstupní napětí
Rozsah vstupního kmitočtu
Ochrana vstupu

450 VA / 270 W

Eaton 3S 550

550 VA / 330 W

Eaton 3S 700

Eaton 3S 850

700 VA / 420 W

850 VA / 510 W

3 zásuvky s napájením z baterie a přepěťovou ochranou a 3 zásuvky s 4 zásuvky s napájením z baterie a přepěťovou ochranou a 4
přepěťovou ochranou
zásuvky s přepěťovou ochranou
4 zásuvky se záložním napájením z baterie a přepěťovou ochranou a 4 zásuvky s přepěťovou ochranou
220 - 240 V
Až 161–284 V (nastavitelné)
230 V (nastavitelné na 220 V / 230 V / 240 V)
50 / 60 Hz (pracovní rozsah 46–65 Hz)
10A resetovatelný jistič

Baterie
Typ baterie
Kompaktní uzavřená olověná baterie (vyměnitelná)
Test baterie
Ano
Studený start (bez napájení ze sítě)
Ano
Ochrana před hlubokým vybitím
Ano
Indikátor výměny baterie
LED
Stolní počítač*
6 min
8 min
16 min
20 min
Pokročilá počítačová / internetová brána* 3 min
4 min
6 min
9 min
Herní konzole, televizor a internetová brána*3 min
4 min
Funkční vlastnosti
Komunikace
USB port (kompatibilní se standardem HID) pro automatickou integraci s nejběžnějšími operačními
systémy (Windows a Mac OS)
Nabíjení z USB
2 USB porty (max. 2 A)
2 USB porty (max. 2 A)
Ochrana telefonní linky / linky xDSL
Ano
Ano
Provozní podmínky, normy a homologace
od 0 do 40 °C
Provozní teplota
0 až 3000 m
Provozní nadmořská výška
Shoda s normami
Shoda s předpisy
Rozměry – D x V x Š / Hmotnost
Rozměry UPS (mm)
Hmotnost UPS (kg)
Servisní a zákaznická podpora
Záruka

IEC 62040-1; IEC 62040-2 C2; IEC 62040-3; IEC 62040-4; IEC 61643-11 T3
Zkušební protokol CE / EAC / Ukr / Cm / CB
325x86x140
2,9

325x86x140
3,2

335x86x170
4

335x86x170
4,3

2 roky ; volitelně: Warranty+1; Warranty+3 ; Extend (zkontrolujte dostupnost ve vaší zemi)

* Doba zálohy je přibližná a může se lišit podle vybavení, konfigurace, stáří baterie, teploty atd.

Objednací čísla

Modely FR
Modely DIN
Modely IEC

FR

DIN

450

3S450F
3S450D

550

3S550F
3S550D
3S550I

700

3S700F
3S700D
3S700I

850

3S850F
3S850D
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