Oxxtron 1000VA UPS con 2 prese standard

Unidade de alimentação ininterrupta (UPS) de 1000 VA com tomadas elétricas

#21199

Bateria de reserva UPS de 1000 VA compacta e fiável para alimentação auxiliar de baterias com 2 tomadas elétricas
(Schuko) protegidas contra sobretensões

Características principais

• Unidade de alimentação ininterrupta (UPS) de 1000 VA
compacta com bateria incorporada e 2 tomadas elétricas
• Proporciona uma reserva de carga durante falhas de corrente,
evitando perda de dados e danos no hardware
• Ideal para utilizar em casa e num pequeno escritório
• 2 tomadas elétricas (Schuko) para ligar o computador,
periféricos, equipamentos de rede, TV de ecrã plano,
equipamentos de domótica ou o sistema de alarme
• Saídas protegidas contra sobretensão para evitar danos
causados por surtos, picos e flutuações de corrente
• A função AVR garante uma corrente estável de 230 V

O que está na caixa

• Unidade UPS (Unidade de alimentação
ininterrupta)

Requisitos de sistema

• Ligação à tomada de parede com terra

• Guia do utilizador
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Oxxtron 1000VA UPS con 2 prese standard
GERAL
Height of main product
(in mm)

162 mm

Width of main product
(in mm)

95 mm

Depth of main product
(in mm)

322 mm

Total weight

6900 g

Weight of main unit

5600 g

PROTECTION
Protections
RFI-filter
Surge protected phone
line

Over-charge, over-load,
short-circuit
False

Auto Voltage Regulation True
Surge protected AC
outlets

True

False

OUTPUT
Waveform type

Simulated sine wave

Output voltage range

Nominal voltage +/- 10%

Frequency response UPS 50Hz +/- 1Hz

POWER
Number of batteries

1

Battery composition
(Alkaline, Li-ion, etc.)

Lead Acid

Battery capacity (Ah)

9 Ah

Battery capacity (V)

12 V

Management function
(USB)

False

Audible alarm

True

Software included

False

Operating frequency
range

50/60Hz

FEATURES

INPUT
Nominal input voltage

220-240Vac

Operating voltage range 162-290Vac, 81-145Vac
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