
Seria UPS Value GP LCD z technologią Green Power to rozwiązanie zapewniające czystą energię oraz stabilne i 
nieprzerwane zasilanie dla podłączonych urządzeń. Graficzny wyświetlacz LCD, stale wyświetla stan twojego UPSa. 
Seria Value GP LCD jest kompatybilna z wieloma różnymi systemami operacyjnymi: Windows, Mac, Linux. 
Dołączone oprogramowanie zarządzania PowerPanel Personal Edition przez port USB pokazuje wszechstronność 
rozwiązania, dając funkcje takie jak: zaplanowanie odcięcia zasilania, przewidziana długość pracy na baterii, 
pojemność baterii, stan baterii itp.Technologia oszczędzania energii pozwala zaoszczędzić do 75% energii przy 
ładowaniu UPSa i zmniejszyć twoje rachunki.

Cechy i korzyści:

• automatyczny regulator napięcia AVR,
• automatyczne wyłączenie systemu,
• porty USB i RS232,
• oprogramowanie Power Management,
• ochrona sieci/telefonu/faksu/modemu/DSL,
• wyświetlacz stanu LCD,
• Technologia Green Power,
• automatyczne ponowne uruchomienie / ładowanie akumulatorów, 
• oszczędność do 75% energii,

Przeznaczenie:

• dom/biuro, 
• małe biuro,
• średnie przedsiębiorstwo,

• centra magazynowania danych 

Specyfikacja techniczna:

• Moc pozorna: 2200VA,

• Moc rzeczywista: 1320W, 
• Topologia: Line-interactiv
• Wejście:

• Napięcie wejściowe: 160-270Vac, 
• Częstotliwość: 45 – 65 Hz (Auto wykrywanie), 

• Wyjście:

• Charakterystyka napięcia wyjściowego na baterii: symulowana fala sinusoidalna 230Vax +/- 10% 
• Częstotliwość wyjścia na baterii: 50/60Hz +/- 1%, 
• Czas przełączenia (typowy): 4ms, 
• Zabezpieczenie przeciążeniowe: 

• Praca normalna: bezpiecznik / Praca na baterii ogranicznik prądu wyjściowego 
• AVR: Tylko tryb Boost - wzmocnienie, 

• Ochrona przeciwprzepięciowa i filtracja:

• Ochrona przeciwprzepięciowa: tak, 
• Ochrona DSL/Telefon/Faks/Modem: RJ11/RJ45 (jedno wejście/ jedno wyjście), 

• Gwarancja: urządzenie 24 miesiące, bateria 12 miesięcy. 

Cechy fizyczne urządzenia:

• Gniazda: 6, 
• Wymiary (cm): 32.6 x 14.0 x 18.0, 
• Waga (kg): 15.1, 
• Bateria (bezobsługowa):

• Napięcie: 12V 
• pojemność: 9Ah, 
• ilość: 2, 
• Czas do całkowitego naładowania: 8h, 

• Ostrzeżenia diagnostyczne:



• wskaźniki: Praca normalna / Praca na baterii 
• Alarmy dźwiękowe: Praca na baterii, Niski stan baterii, Przeciążenie  

• Komunikacja:

• PowerPanel Personal Edition forWindows 
• PowerPanel for Mac 
• PowerPanel for Linux 

• Zarządzanie:

• Auto-Ładowanie: Tak, 
• Auto-Restart: Tak, 
• USB: tak


