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Zasilacz UPS z ochroną 
przeciwprzepięciową i wieloma gniazdami
Nowatorskie rozwiązania zapewniające pełną ochronę kom-
puterom domowym i systemom cyfrowej rozrywki.

Podłącz wszystkie urządzenia, aby chronić je przed 
przerwami w zasilaniu i wahaniami napięcia...

Możesz to zrealizować za pomocą urządzenia Protection Station, 
które charakteryzuje się następującymi cechami:

•    maksymalnie 8 wbudowanych standardowych gniazd zasilania,

•   układ eliminowania przepięć cechujący się dużą sprawnością,

•   zasilacz UPS utrzymujący zasilanie typowego komputera oso-
bistego przez 20-30 minut.

Pierwszy zasilacz UPS w swojej klasie wyposażony     
w funkcje oszczędzania energii

Urządzenie Protection Station charakteryzuje się wydajną 
konstrukcją elektryczną oraz funkcją EcoControl, która automaty-
cznie wyłącza urządzenia peryferyjne, kiedy urządzenie podsta-
wowe (komputer, telewizor HD, dysk sieciowy itp.) zostanie 
wyłączone. Pozwala to oszczędzić 30% więcej energii w porów-
naniu z zasilaczami UPS starszej generacji.

Jeden model do wszystkich zastosowań

Trzy wersje (500 VA/250 W, 650 VA/400 W lub 800 VA/500 W) 
umożliwiają ochronę odpowiednio komputera do przeglądania 
Internetu, komputera multimedialnego z urządzeniami peryferyjny-
mi lub konfiguracji entuzjasty gier komputerowych.

Konstrukcja urządzenia Protection Station powoduje, że można je 
zainstalować w wielu różnych pozycjach.

Bezstresowa obsługa

•   Układ eliminowania przepięć zgodny ze standardem IEC 61 
643-1 (wyposażony we wskaźnik statusu).

•   Port USB i oprogramowanie do zarządzania zasilaniem, jako ele-
ment wyposażenia standardowego (w modelach 650 i 800).

•   Ochrona sieci, gwarantująca zabezpieczenie łącza interne-
towego przed przepięciami (także xDSL).

•   Nieograniczona gwarancja dotycząca podłączonego sprzętu 
komputerowego (UE i Norwegia).

•   Wskaźnik testu okresowego i konieczności wymiany akumula-
torów.

Wiele pozycji instalacji

Ochrona od razu po podłączeniu:
• Komputery domowe 
• Urządzenia multimedialne
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 Wskaźnik statusu ochrony przeciwprzepięciowej.

  Ochrona łącz telefonicznych/internetowych (ADSL).

 Gniazda zgodne z lokalnymi standardami.

  Gniazda z ochroną przeciwprzepięciową.

 Gniazda z ochroną przeciwprzepięciową i zasilaniem
     awaryjnym.

 2 gniazda EcoControl (w modelach 650 i 800).

 1 gniazdo do obsługi łącza PLC.

 Wymienny akumulator.

 Przycisk resetowania (wyłącznik automatyczny).

  Port USB (modele 650 i 800) z oprogramowaniem do systemów 
Windows/Linux/MacOS.

  Wskaźnik trybu zasilania/akumulatora, przeciążenia, awarii. 
Alarmy dźwiękowe. 

Numery katalogowe 500 650 800

Gniazda PL 66 942 61 061 61 081
Gniazda DIN 66 943 61 062 61 082

Dane techniczne 500 650 800

Technologia Zasilacz UPS o wysokiej częstotliwości z ochroną przeciwprzepięciową

Zastosowanie
Gniazda 6 gniazd standardowych (3 z zasilaniem awaryjnym i 

ochroną przeciwprzepięciową oraz 3 tylko z ochroną 
przeciwprzepięciową)

8 gniazd standardowych (4 z zasilaniem awaryjnym i ochroną przeciwprzepięciową  
oraz 4 tylko z ochroną przeciwprzepięciową)

Wydajność
Moc wyjściowa (gniazda z zasilaniem awaryjnym) 500 VA - 250 W 650 VA - 400 W 800 VA - 500 W
Moc wyjściowa (wszystkie gniazda) 5 A - 1150 VA 10 A - 2300 VA 10 A - 2300 VA
Zakres napięcia wejściowego 184 V - 264 V Maksymalnie 160–284 V (regulowane) Maksymalnie 160–284 V (regulowane) 
Napięcie wyjściowe i częstotliwość wyjściowa 230 V, 50/60 Hz wybór automatyczny
Ochrona Resetowany wyłącznik automatyczny

Baterie
Typ baterii Wymienne bezobsługowe akumulatory kwasowo-ołowiowe

Monitorowanie baterii Automatyczny test akumulatora, wskaźnik konieczności wymiany akumulatora, ochrona przed silnymi wyładowaniami (limit 4-godzinny)

Podtrzymanie zasilania z baterii Możliwość uruchomienia z akumulatorów (może działać, jako mobilne źródło zasilania),  
ładowanie akumulatorów nawet przy wyłączonym urządzeniu

Typowe zastosowania 1 typowy komputer do przeglądania Internetu 1 komputer multimedialny  
z urządzeniami peryferyjnymi 1 komputer z rozbudowaną grafiką

Czas podtrzymania zasilania  
w typowym zastosowaniu 20 min 30 min 30 min

Cechy

Interfejs użytkownika
Wskaźnik określający, czy urządzenie pobiera prąd z sieci czy z akumulatorów, wskaźnik stanu układu przeciwprzepięciowego, 
wskaźnik przeciążenia, wskaźnik konieczności wymiany akumulatora, wskaźnik awarii, alarmy dźwiękowe

EcoControl /
Możliwość oszczędzenia maksymalnie 30% więcej energii* (wydajna konstrukcja  
elektryczna i automaty-czne  wyłączanie urządzeń peryferyjnych w stanie bezczynności)

Ochrona przeciwprzepięciowa Kompletna ochrona standardowa i w trybie różnicowym — 3 MOV. Łączna moc: 525 J, zgodność ze standardem IEC 61643-1
Wydajność w fali 8/20 Uoc = 6 kV 

Up = 1.5 kV 
In = 2.5 kA 
I max = 8 kA

Uoc = 6 kV 
Up = 1.7 kV 
In = 2.8 kA 
I max = 8 kA

Uoc = 6 kV 
Up = 1.7 kV 
In = 2.8 kA 
I max = 8 kA

Zgodność ze standardem PowerLine / 1 gniazdo do obsługi łącza PLC 1 gniazdo do obsługi łącza PLC
Ochrona linii danych Ochrona linii telefonicznej/ faksowej/ modemowej/ ADSL oraz sieci Ethernet
Instalacja Wymaga uziemienia

Standardy
Standardy IEC 62040-1-1, IEC 62040-2, IEC 61643-1, Marquage CE
Jakościowe i środowiskowe ISO 9001, ISO14001

Wymiary i waga
Wymiary (wys. x szer. x głęb.) 155 x 304 x 137 mm 185 x 327 x 149 mm 185 x 327 x 149 mm
Waga 2.9 kg 3.8 kg 4 kg

Komunikacja
Porty komunikacyjne / Port USB Port USB
Oprogramowanie                                                             Oprogramowanie Personal Solution-Pac na dysku CD, zgodne z systemami Windows Vista/XP/MacOS/ 

                                                                     Linux (zarządzanie energią, automatyczne wyłączanie systemu, powiadamianie alarmowe, dziennik 
zdarzeń)

Serwis i wsparcie techniczne

2 lata gwarancji Standardowa wymiana produktu, włącznie z akumulatorem; gwarancja dotycząca podłączonego sprzętu komputerowego  
o nieograniczonej wartości (UE)

Gwarancja + Opcjonalna gwarancja 3-letnia (w zależności od kraju sprzedaży informacje podane są na lokalnej stronie internetowej  
www.eaton.com/powerquality)

*W porównaniu z zasilaczami UPS starszej generacji.

Eaton Protection Station 650 & 800

PL DIN
™

/

/

© 2011 Eaton Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone. 00DATA1018128 wer. B grudzień 2011.

Ponieważ nasze produkty są stale udoskonalane, zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian w wyglądzie
i danych technicznych bez wcześniejszego uprzedzenia. Dane zawarte w niniejszej publikacji służą jedynie celom
informacyjnym i nie mogą być podstawą roszczeń prawnych.

www.eaton.com/powerquality


