Maxxon 800VA UPS with 6 standard wall power outlets

#23326

800VA kesintisiz güç kaynağı (UPS)

Elektronik cihazlarınızı çalıştırmak ve korumak için 6 duvar prizine sahip güvenilir 800VA pil yedekleme UPS’i

Key features

• Dahili bataryayla birlikte 800VA UPS
• Güç kesintisi sırasında geçici pil gücü sağlar, veri kaybını ve
donanıma zarar gelmesini önler
• Bilgisayarınızı, bilgisayar çevre birimlerini, ağ donanımlarını, düz
ekran TV’yi, ev otomasyon ürünlerini veya alarm sistemini
bağlamak için 3 adet pil ve 3 adet aşırı gerilim korumalı duvar
prizi
• Güç dalgalanmalarından kaynaklanabilecek hasarları önlemek
için aşırı dalgalanma korumasına sahip çıkışlar
• Kararlı 230V çıkış voltajı sunan AVR fonksiyonu
• Uyarılar için anlaşılır optik ve akustik sinyaller

What's in the box
• UPS birimi

System requirements

• Topraklanmış duvar güç bağlantısı

• Güç kablosu
• Kullanım kılavuzu
• Dübeller ve vidalar
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Maxxon 800VA UPS with 6 standard wall power outlets
Yedek güç
Entegre 800VA pile sahip Maxxon kesintisiz güç kaynağı (UPS)
şebeke gücü kesildiğinde elektronik cihazların geçici olarak
çalışmaya devam etmesini sağlar. Cihazınızı pille çalışan üç
çıkıştan birine takarak çalışmanız veya oyun içi ilerlemenizi
kaydetmek ve bir elektrik kesintisinden sonra ekipmanı
güvenli bir şekilde kapatmak için kayda değer bir süre tanır.

Ekipmanınızı koruyun
Tüm güç çıkışları aşırı gerilim korumalıyken Otomatik Voltaj
Ayarı (AVR) fonksiyonu sabit bir 230V çıkış gerilimi sağlamak
için çok yüksek veya düşük gerilimi otomatik olarak ayarlar.
Maxxon UPS aynı zamanda donanımınızın güç
dalgalanmalarından kaynaklanabilecek hasarları önlemenize
yardımcı olur.

Çok amaçlı
Maxxon UPS kolayca kurulur ve bilgisayar, ev otomasyon
sistemleri, alarm, NAS sunucuları, yönlendirici/modem veya
oyun konsolu gibi azami 360W’lık elektronik cihazlarla
kullanılabilir. Üst tarafa monte edilen uygun çıkışlar Maxxon’u
istediğiniz yere yerleştirmenizi sağlar: salona, çalışma
masanıza koyabilir veya hatta duvara sabitleyebilirsiniz.

Anlaşılır sinyaller
UPS, gerektiğinde sizi uyarabilmek için belirgin optik ve
akustik sinyallerle donatılmıştır. Bu şekilde bir güç kesintisi
esnasında derhal müdahale edebilir ve cihazı kapatmadan
zorlu çalışmanızı kaydedebilirsiniz. Maxxon UPS’i kullanarak
hem donanımınızı hem de verilerinizi hasardan uzak
tutabilirsiniz!
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Maxxon 800VA UPS with 6 standard wall power outlets
GENERAL
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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