Maxxon 800VA UPS with 6 standard wall power outlets

#23326

UPS van 800 VA (ononderbroken stroomvoorziening)

Betrouwbare UPS-noodvoeding van 800 VA met 6 stopcontacten, geschikt voor het voeden en beschermen van uw
elektronische apparaten

Eigenschappen

• Betrouwbare UPS van 800 VA met ingebouwde accu
• Levert tijdelijk accucapaciteit tijdens stroomuitval; voorkomt
gegevensverlies en schade aan apparatuur
• 3 batterijuitgangen met overspanningsbeveiliging en 3
stopcontacten met overspanningsbeveiliging voor het aansluiten
van uw computer, randapparatuur voor pc, netwerkapparatuur,
flatscreen-tv, huisautomatiseringsproducten of alarmsystemen
• Uitgangen met overspanningsbeveiliging om schade als gevolg
van overspanning, stroompieken en schommelingen te
voorkomen
• AVR-functie zorgt voor een stabiele uitvoerspanning van 230 V
• Duidelijke optische en akoestische indicaties bij waarschuwingen

Wat zit er in de verpakking
• UPS-eenheid

Systeem vereisten

• Geaard stopcontact

• Voedingskabel
• Gebruikershandleiding
• Pluggen en schroeven voor bevestiging aan
de muur
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Reservevermogen
De Maxxon UPS (ononderbroken stroomvoorziening) met
ingebouwde accu van 800 VA zorgt ervoor dat elektronische
apparaten tijdelijk blijven draaien als de stroom uitvalt. Sluit
uw hardware aan op een van de drie accu-aansluitingen zodat
u tijd hebt om uw werk of game op te slaan en uw apparatuur
veilig uit te schakelen nadat de stroom is uitgevallen.

Bescherm uw apparatuur
Alle aansluitingen zijn voorzien van overspanningsbeveiliging
en een AVR-functie (automatische spanningsregeling), die de
spanning automatisch aanpast wanneer die te hoog of te laag
is en zo voor een stabiele uitgangsspanning van 230 V zorgt.
De Maxxon UPS beschermt uw hardware ook tegen schade
door overspanning, pieken en schommelingen in het
stroomnet.

Multifunctioneel
De Maxxon UPS kan eenvoudig worden geïnstalleerd en kan
worden gebruikt voor elektronische apparaten van maximaal
360 W, zoals uw pc, huisautomatiseringssysteem, alarm,
NAS-server, router/modem of gamingconsole. Omdat de
handige aansluitingen zich aan de bovenzijde bevinden, kunt
u de Maxxon op de vloer of op uw bureau neerzetten of zelfs
aan de muur bevestigen.

Duidelijke waarschuwingen
De UPS is voorzien van duidelijke zichtbare en hoorbare
indicatoren die u wanneer nodig waarschuwen. Zo kunt u
direct actie ondernemen wanneer de stroom uitvalt en de
resultaten van uw harde werk opslaan voordat u het apparaat
uitschakelt. Zowel uw hardware als gegevens zijn met de
Maxxon UPS beschermd tegen schade.
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Maxxon 800VA UPS with 6 standard wall power outlets
ALGEMEEN
Height of main product
(in mm)

93 mm

Width of main product
(in mm)

202 mm

Depth of main product
(in mm)

293 mm

Total weight

4550 g

Weight of main unit

4400 g

PROTECTION
Protections

RFI-filter
Surge protected phone
line

Child safety shutter,
over-charge, over-discharge,
over-load
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)

7 Ah

Battery capacity (V)

12 V

Management function
(USB)

False

Audible alarm

True

Software included

False

FEATURES

INPUT
Nominal input voltage

220-240Vac

Operating voltage range 162-290Vac

CONNECTIVITY
Cables included

Yes Power cable

CONTROL
Indicators

Battery, Overload, Power
on/off
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