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UPS (ononderbroken stroomvoorziening) van 1000 VA
#23843

Betrouwbare UPS-noodvoeding van 1000 VA met 4 IEC-aansluitingen, geschikt voor het voeden en beschermen van uw
elektronische apparaten

Eigenschappen
• Betrouwbare UPS van 1000 VA met ingebouwde accu
• Levert tijdelijk accucapaciteit tijdens stroomuitval; voorkomt

gegevensverlies en schade aan apparatuur
• 4 IEC-aansluitingen met accu en overspanningsbeveiliging om

uw computer, monitor, printer en andere hardware aan te
sluiten

• Uitgangen met overspanningsbeveiliging om schade als gevolg
van overspanning, stroompieken en schommelingen te
voorkomen

• USB-poort en software om de status van de USP te bewaken,
waarschuwingen te verzenden en uw computer automatisch uit
te schakelen

• AVR-functie zorgt voor een stabiele uitvoerspanning van 230 V

Wat zit er in de verpakking
• UPS-eenheid
• Voedingskabel
• USB-kabel
• Gebruikershandleiding

Systeem vereisten
• Geaard stopcontact
• Voor software: Windows 10/8/7, USB-poort
• 155 MB vrije ruimte op harde schijf
• Laatste software te downloaden op www.trust.com/23843/driver
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Betrouwbare voedings- en gegevensoplossing
De Trust Paxxon 1000VA biedt betrouwbare voeding en
beschermt je apparaten. Deze UPS is een tweede
voedingsbron voor je elektronica, waardoor je apparaten
tijdelijk blijven werken als de netspanning wegvalt, en
beschermt je apparaten tegen schade als gevolg van
stroompieken.

Bescherm je apparaten
De Paxxon is uitgerust met 4 standaard voedingsuitgangen,
zodat elk aangesloten apparaat beschermd is, bijvoorbeeld
pc's, monitors en printers*. Dankzij de accu met een hoge
capaciteit van 1000 VA kun je apparaten aansluiten tot een
maximum van in totaal 600 Watt of 1000 VA.*Niet bedoeld
voor huishoudelijke apparaten

Veilig afsluiten
Tijdens stroomuitval levert de grote accu voldoende stroom
om een gemiddelde pc-installatie te voeden. Met een werktijd
van 2 minuten* om je werk op te slaan en het systeem veilig
af te sluiten, blijft de kwaliteit van je bestanden en apparatuur
behouden.*Bij een belasting van 450 W

Pro-functies en software
Dankzij de USB-aansluiting op de Paxxon en downloadbare
software voor de pc kun je de UPS zodanig programmeren dat
je systeem automatisch wordt afgesloten als de stroom
uitvalt. Als je je werk liever handmatig opslaat en het systeem
handmatig afsluit, kun je in de software zichtbare en hoorbare
signalen instellen die je alarmeren. Ook kun je op elk moment
de voedingsstatus controleren.
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Stabiele uitgangsspanning
Dankzij de AVR-functie is een stabiele uitgangsspanning van
de UPS gegarandeerd. In het geval van een stroompiek is je
apparatuur in veilige handen. Zo veilig zelfs, dat we een extra
lange garantie bieden: tot € 20.000 voor aangesloten
apparaten.**** Raadpleeg de voorwaarden op trust.com
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ALGEMEEN
Height of main product
(in mm)

320 mm Width of main product
(in mm)

182 mm

Depth of main product
(in mm)

130 mm Total weight 7800 g

Weight of main unit 7800 g

OUTPUT
Output power capacity
(VA)

1000 VA Output power capacity
(W)

600 W

Output voltage range Nominal voltage Frequency response UPS 50Hz +/- 1Hz

Waveform type Simulated sine wave

PROTECTION
Protections Current-recoil, over-charge,

over-cranking, over-current,
over-discharge, over-heat,
over-load, short-circuit

Auto Voltage Regulation True

RFI-filter False Surge protected AC
outlets

True

Surge protected phone
line

False

POWER
Number of batteries 2 Battery composition

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

Power inlet connection Schuko (Type F) Power outlet socket type IEC-C13

Battery capacity (Ah) 7 Ah Battery voltage (V) 12 V

Number of power
outlets

4 Battery charge time
(hours)

8 hours

100% capacity runtime
(seconds)

28 seconds 50% capacity runtime
(minutes)

5 minutes

FEATURES
Management function
(USB)

True USB connection True

Status display False 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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CONNECTIVITY
Cables included 4 IEC power cables Cable detachable True

Cable length main cable 140 cm

CONTROL
Indicators Activity, Battery, Battery

empty, Overload, Power
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