UPS EA610 / EA610RT uživatelský manuál
Popis/vlastnosti
Záložní zdroj EA610 1000VA se sinusovým průběhem výstupního napětí. Rozhraní USB, komunikační
software pro OS MS Windows.
Na zadním panelu 2 konektory RJ-45 pro přepěťovou ochranu připojené linky. Na čelním panelu 3 tlačítka (dále
v textu označené jako A, B a C zleva doprava) a 4 indikační LED.
Ovládání:
- současným přidržením A + B se UPS zapne
- současným přidržením B + C se UPS zapne
- současným přidržením A + C lze provést test funkčnosti/nabití UPS (při vypnuté UPS)
- současným přidržením A + C lze vypnout akustický alram (při zapnuté UPS)
- stiskem C lze přepínat zobrazované údaje na displeji (při zapnuté UPS)
Na LCD displeji lze zobrazit tyto údaje (změna údaje stiskem tl. C):
- napětí /VAC/ + frekvence /Hz/ (výstup UPS)
- zátížení /W/ + zdánlivý výkon /VA/ (výstup UPS)
- teplota uvnitř UPS /°C/
- napětí /VAC/ + frekvence /Hz/ (vstup UPS)
- napětí /VDC/ + stav nabití /%/ (baterie UPS)
Význam indikačních LED (zleva doprava):
- zelená, symbol sinusovky – provoz měniče
- červená, symbol baterie – provoz z baterie
- žlutá, symbol „bypass“ – UPS v režimu „bypass“
- červená, symbol výstrahy – bliká při provozu z baterií
Specifikace
Výkon
Vstup
Výstup

Baterie

Ostatní

Jmenovitý výkon

1000W

Reálný výkon

800W

Napětí

230V AC +/-25%

Frekvence

50Hz +/-10%

Napětí

230V AC +/-10%

Výstupní průběh

sinus

Frekvence

50Hz +/-10%

OUT zásuvky

2ks typ E (CEE 7/5), 1ks IEC C13

Datové rozhraní

USB

Přepěťová ochrana

RJ45

Typ

Pb 12V/7 Ah, 2ks (RBC2)

Nabíjení

cca 8 hodin na 90% jmen.kapacity

Doba provozu při zátěži
100W

cca 20 minut

Stupeň krytí

IP20

Chlazení

aktivní vestavěným ventilátorem

Hlučnost

<45dB (1m)

Pracovní teplota

0-40°C

Vlhkost prostředí

20-90% RH

Hmotnost

12kg (14,6kg model RT)

Hmotnost včetně balení

13,2kg (16,8kg model RT)

Rozměry

346 x 144 x 215mm (hloubka x šířka x
výška)
model RT 440x338x88mm

Rozměry včetně balení

427 x 236 x 316mm (hloubka x šířka x
výška)
model RT 616x448x190mm

