Senoidal
UPS
Universal

1500VA e 1800VA

Nobreak
Possui Estabilizador

+ Filtro de linha integrado

Energia ininterrupta, protegida e filtrada para equipamentos de informática, áudio e vídeo.

Voltagem Universal
Entrada Bivolt automático (115/220V)
Saída Bivolt com chave seletora (115/220V)

60
VOLTAGEM
UNIVERSAL

8 TOMADAS
DE SAÍDA

AUTONOMIA
MÉDIA

COMUNICAÇÃO
INTELIGENTE USB

CARREGADOR
INTELIGENTE

PROCESSADOR
FLASH

FUNÇÃO
BLECAUTE

ENGATE PARA
BATERIA EXTERNA

Os Nobreaks microprocessados da linha UPS Senoidal Universal foram concebidos a oferecer uma ampla aplicabilidade, pois sua versatilidade
permite que o conecte em qualquer rede elétrica 110, 115, 127 ou 220V sem que necessite qualquer configuração para isso. Além disso, sua saída
Bivolt chaveada possibilita que o usuário escolha qual voltagem ele terá nas suas tomadas de saída (115V ou 220V), desde que seja selecionada es
tensão em sua chave seletora manual. Possuem duas baterias internas que ja garantem uma cômoda autonomia, porém ele ainda oferece a
possibilidade de inclusão de baterias externas, aumentando consideravelmente o tempo de autonomia.
Oferece ainda comunicação inteligente USB e 8 tomadas tripolares e são indicados principalmente para configurações que necessitam de maior
potência ou autonomia. Servidores, microcomputadores, equipamentos eletrônicos e de telecomunicações podem ser protegidos pelos Nobreaks
desta linha.
Características:
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Autoteste na inicialização
Line Interactive (Nobreak Interativo com Regulação On-Line)
Microprocessado
Entrada Bivolt automático 110V, 115V, 127V / 220V
Saída Bivolt 115V/220V selecionável
Forma de onda senoidal pura
2 baterias seladas internas de 12V 7Ah
Conector para 2 baterias automotivas
Painel com leds indicativos: rede e inversor
Inversor sincronizado com a rede
8 tomadas tripolares de saída (10A NBR14136)
Proteção contra sobre-carga na saída com sinalização
Proteção contra sub e sobretensão (com retorno automático)
Proteção contra curto-circuito na saída
Porta fusível externo com unidade reserva ou rearmável sob consulta;
Desligamento automático ao final do tempo de autonomia (com retorno automático)
Aviso para substituição das baterias quando necessário
Comunicação inteligente USB e RS232 (opcional)
Chave liga-desliga embutida e temporizada
Função Blecaute – DC Start (permite a partida durante falta de energia)
Estabilizador integrado
Filtro de linha integrado
Correção da tensão de saída em TRUE-RMS
Autonomia típica de até 3 horas (1 microcomputador, 1 monitor e 1 impressora com 60W de potência total)
Autonomia típica de até 12 horas (1 microcomputador, 1 monitor e 1 impressora com 60W de potência total) – com duas baterias (externas)
Garantia de 1 ano

MODELOS DISPONÍVEIS

Código

Modelo

Potência

Tensão
Entrada

Saída

4411

UPS Senoidal 1500 2BS/2BA
UNIVERSAL Biv Auto 8T Saida 115V e 220V USB
Intelig.1 Exp. 7A / 45A

1500

Bivolt (automática)

Bivolt (chaveada)

4412

UPS Senoidal 1800 2BS/2BA
UNIVERSAL Biv Auto 8T Saida 115V e 220V USB
Intelig.1 Exp. 7A / 45A

1800

Bivolt (automática)

Bivolt (chaveada)
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