Easy UPS
serii BV

Jednofazowy zasilacz UPS

APC by Schneider Electric rzedstawia nową rodzinę
zasilaczy UPS dla domu i małych biur: zasilacz Easy BV APC.
Jednostka gwarantuje pełną ochronę odbiorników, nawet
w ekstremalnie niestabilnych warunkach zasilania sieciowego.
1-fazowy zasilacz UPS Easy BV APC to wszechstronne
urządzenie przeznaczone do obsługi zmiennych warunków
zasilania i gwarantujące . jakość zasilania, na której polegają
miliony profesjonalistów IT na całym świecie.
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Jednofazowy zasilacz
Easy UPS serii BV
APC by Schneider Electric

Standardowe właściwości
Elastyczna konstrukcja zapewniająca zasilanie sprzętu
o niskim i dużym poborze mocy
• Zasilacz UPS jednocześnie zasila urządzenia o niskim
zapotrzebowaniu na energię, takie jak modemy,
routery lub sprzęt VOIP, a także o dużej konsumpcji,
jak komputery stacjonarne i konsole do gier.

Duży rozstaw gniazd
• Umożliwia podłączenie dużych zasilaczy sieciowych
bez blokowania dostępu do pozostałych gniazd.
Niewielkie wymiary
• Umożliwia instalację w wielu środowiskach.

Długi czas podtrzymania sprzętu sieciowego

Inteligentne ładowanie po wyłączeniu

• Zasilacz Easy UPS serii BV umożliwia długi
czas zasilania routera lub modemu i utrzymanie
wielogodzinnego dostępu do Internetu.

• Rozwiązanie gwarantujące ładowanie akumulatora
po wyłączeniu zasilacza UPS.

Automatyczna regulacja napięcia (AVR)
• To funkcja szczególnie istotna w regionach o niskiej
jakości zasilania. Koryguje skoki napięcia i przepięcia
do bezpiecznych poziomów. Filtruje wahania napięcia
bez rozładowywania akumulatora, co sprzyja jego
dłuższej żywotności.
Niezawodna ochrona przeciwprzepięciowa
• Chroni cenny sprzęt elektroniczny przed niszczącymi
wyładowaniami, przepięciami i udarami.
Otwory do montażu ściennego
• Fabryczne otwory montażowe umożliwiają sprawny
montaż zasilacza UPS w pomieszczeniach sieciowych,
za biurkiem i innych lokalizacjach.

Funkcja zimnego startu
• Umożliwia ponowne uruchomienie zasilacza UPS
przy braku zasilania sieciowego.
Łatwość obsługi
• Szybkozłącze do podłączenia akumulatora.
Autodiagnostyka akumulatora
• Alarmy informujące użytkownika o stanie akumulatora
2-letnia gwarancja i całodobowa pomoc techniczna
• Dostęp do pomocy technicznej w dowolnym momencie,
wsparcie telefoniczne, fora internetowe.
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Dane techniczne
Model zasilacza UPS

BV500

BV650

BV800

300 W / 500 VA

375 W / 650 VA

450 W / 800 VA

BV1000

Wyjście
Moc
Napięcie wyjściowe akumulatora

230 VAC +/- 10%

Zakres częstotliwości wyjściowej
(tryb synchronizacji)

60 lub 50 Hz +/- 1 Hz

Topologia i kształt fali wyjściowej

Line interactive

Typy gniazd wyjściowych

600 W / 1000 VA

(4) gniazda Schuko/uniwersalne z podtrzymaniem akumulatorowym
(6) gniazd IEC z podtrzymaniem akumulatorowym

Zasilanie
Zakres napięcia wejściowego

170 - 280 (V)

Wyłącznik automatyczny zasilania
AC

5A

7A

Bezpiecznik zasilania AC

5A

10 A

Długość przewodu zasilającego

1,5 m

Gniazdo zasilające

Schuko/IEC/uniwersalne

Akumulatory
Typ akumulatora

12 V / 4,5 Ah x 1

12 V / 7 Ah x 1

Typowy czas doładowania

12 V / 7 Ah x 1

12 V / 9 Ah x 4

6-8 godzin

Szacowany czas podtrzymania akumulatorowego
Przy obciążeniu 120 W (min)

5

10

15

17

Przy obciążeniu 180 W (min)

3

6

9

10

Przy obciążeniu 240 W (min)

0,5

2

2,5

2,5

Cechy fizyczne i gwarancja
Wymiary
Ciężar netto
Gwarancja

9,25 x 16,05 x 30,5 cm
3,9 kg

4,5 kg

5,3 kg

5,7 kg

2 lata
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