
UPS Eaton 3S
550 – 700 VA

Idealny do ochrony:

•  Komputerów i urządzeń peryferyjnych 

•  Modemów szerokopasmowych (Internet i TV)

•  Urządzeń telefonii IP 

•  Wyposażenia POS

Ochrona zasilania dla domowych i biurowych 
urządzeń komputerowych

Zabezpieczenie przed problemami zasilania elektrycznego

UPS Eaton 3S pomaga w ochronie urządzeń komputerowych •	
w przypadkach codziennych zdarzeń, takich jak wyładowania 
atmosferyczne, burze, przeciążenia sieci energetycznej, a także 
nieprzewidziane awarie wyłączające zasilanie bez ostrzeżenia. 

W przypadku całkowitego zaniku zasilania, jednostka  •	
zapewnia wystarczający czas podtrzymania bateryjnego 
przez większość przerw w dostawie prądu.

Chroni linie telefoniczne, Internetowe i Ethernetowe  •	
przed pojawiającymi się od strony wtórnej przepięciami  
elektrycznymi.

Oprogramowanie zamykające umożliwia automatyczne •	
zapisanie pracy i zamkniecie aplikacji bez utraty jakich- 
kolwiek danych. Jak tylko zasilanie zostanie przywrócone, 
praca może być kontynuowana, dokładnie w miejscu,  
w którym została przerwana.

Łatwa integracja i instalacja 

Atrakcyjne wykonanie i wykończenie zasilacza Eaton 3S •	
pasuje idealnie do współczesnych środowisk biurowych.

3S dostarczany jest z 6 gniazdami Schuko (DIN) lub  •	
6 gniazdami francuskimi (FR) dla łatwego połączenia 
typowych konfiguracji komputerowych z urządzeniami  
peryferyjnymi (dostępne są także modele IEC z 8 gniazdami).

3S posiada port USB (kabel w komplecie) kompatybilny  •	
z HID, do automatycznej integracji z najbardziej powszech-
nymi systemami operacyjnymi (Windows/Mac OS/Linux).

Kompaktowa jednostka mieści sie pod biurkiem lub może •	
być montowana na ścianie.

Łatwe w wymianie baterie pomagają w wydłużeniu okresu •	
eksploatacji UPS.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE Eaton 3S 550 Eaton 3S 700
Moc znamionowa (VA/W) 550 VA / 330 W 700 VA / 420 W
Zastosowanie
Połączenia wyjściowe (modele FR/DIN)  3 gniazda z ochroną bateryjną i przeciwprzepięciową +3 gniazda z ochroną przeciwprzepięciową
Połączenia wyjściowe (modele IEC) 4 gniazda z ochroną bateryjną i przeciwprzepięciową +4 gniazda z ochroną przeciwprzepięciową
Parametry
Napięcie wejściowe do 161-284 V (regulowane)
Napięcie wyjściowe 230 V (ustawialne do 220 V, 230 V albo 240 V)
Częstotliwość 50-60 Hz autodetekcja
Ochrona wejściowa wyłącznik restartu
Bateria
Typ baterii Kompaktowa, szczelna, ołowiowo-kwasowa (wymienialna)
Test baterii Tak Tak
Zimny start (bez zasilania sieciowego) Tak Tak
Ochrona przed głębokim rozładowaniem Tak Tak
Wskaźnik wymiany baterii LED LED
Czas podtrzymania 50% obciążenia 10 min. 9 min.
Czas podtrzymania 70% obciążenia 6 min. 6 min.
Komunikacja
Port komunikacyjny Port USB kompatybilny z HID do automatycznej integracji z najbardziej popularnymi  

systemami operacyjnymi (Windows XP, Vista i 7, Linux, Mac OS X), dostarczony kabel 
Ochrona linii danych Tel./faks/modem/Internet/Ethernet
Zastosowane standardy
Bezpieczeństwo IEC/EN 62040-1-1, znak CE
EMC IEC 62040-2
Wymiary, masa i kolor
Wymiary W x S x G 86 x 140 x 335 mm 86 x 170 x 335 mm
Masa 2.9 kg 3.8 kg
Kolor Czarny Czarny
Obsługa klienta i wsparcie techniczne

Gwarancja 2-letnia Standardowa wymiana produktu, w tym baterii

Warranty+ Opcjonalna 3-letnia gwarancja (w zależności od kraju proszę odwiedzić www.eaton.com/powerquality)

Numery katalogowe 550 700

Gniazda francuskie (FR) 3S550FR 3S700FR
Gniazda Schuko (DIN) 3S550DIN 3S700DIN
Gniazda IEC 3S550IEC 3S700IEC

FR DIN IEC

 4 gniazda IEC z ochroną 
    przeciwprzepięciową

 4 gniazda IEC z ochroną bateryjną  
    i przeciwprzepięciową

 Przycisk Zał./ Wył. + interfejs LED

 Port USB

 Ochrona linii danych

 Wymienialna bateria

 7 Przycisk resetowania (wyłącznik)

 8 System montażu naściennego

Eaton 3S 700 IECEaton 3S 700 DIN

 3 gniazda Schuko lub FR z ochroną 
    przeciwprzepięciową

 3 gniazda Schuko lub FR z ochroną 
    bateryjną i przeciwprzepięciową

 Przycisk Zał./ Wył. + interfejs LED

 Port USB

 Ochrona linii danych

 Wymienialna bateria

 7 Przycisk resetowania (wyłącznik)

 8 System montażu naściennego

www.eaton.com/powerquality


