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1500 VA UPS
#21865

1500 VA ononderbroken stroomvoorziening (UPS) die ervoor zorgt dat elektronische apparaten blijven functioneren
wanneer de stroom uitvalt; zo kunt u belangrijke gegevens opslaan en schade aan hardware voorkomen

Eigenschappen
• 1500 VA ononderbroken stroomvoorziening (UPS) die ervoor

zorgt dat elektronische apparaten blijven functioneren wanneer
de stroom uitvalt; zo kunt u belangrijke gegevens opslaan en
schade aan hardware voorkomen

• Beheerbaar via USB voor statusoverzicht, controle op afstand,
enz. (kabels en software inbegrepen)

• 4 uitgangen met bescherming tegen overspanning voor pc,
monitor en andere belangrijke randapparatuur

• Extra betrouwbaarheid voor aangesloten apparaten dankzij
RFI-filter, bescherming tegen overspanning , AVR-functie en
bescherming van modem/fax/telefoon

• 20.000 euro garantie op aangesloten apparatuur (raadpleeg de
voorwaarden op trust.com)

• Duidelijke optische en akoestische indicatoren voor
voedingsbron en bijna lege batterij

Wat zit er in de verpakking
• UPS-eenheid
• 2x IEC-voedingskabel
• USB-kabel
• Gebruikershandleiding

Systeem vereisten
• Geaard stopcontact
• Ondersteunde apparaten: Pc, monitor
• Voor software: Windows 10/8/7, USB-poort
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ALGEMEEN
Height of main product
(in mm)

380 mm Width of main product
(in mm)

225 mm

Depth of main product
(in mm)

125 mm Total weight 12900 g

PROTECTION
Protections Over-charge, over-load,

short-circuit
Auto Voltage Regulation True

RFI-filter True Surge protected AC
outlets

True

Surge protected phone
line

True

OUTPUT
Waveform type Simulated sine wave Frequency response UPS 50Hz +/- 1Hz

Output voltage range Nominal voltage +/- 10%

POWER
Number of batteries 2 Battery composition

(Alkaline, Li-ion, etc.)
Lead Acid

Battery capacity (Ah) 9 Ah Battery capacity (V) 12 V

FEATURES
Management function
(USB)

True Audible alarm True

Software True

INPUT
Nominal input voltage 220-240Vac Operating frequency

range
50/60Hz

Operating voltage range 162-290Vac
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