
 KARTA PRODUKTU
Producent: PowerWalker
Z24108

UPS POWERWALKER ON-LINE 1500VA PF1.0 8X IEC OUT, US B/RS-232, LCD, RACK 19"/TOWER

Nr katalogowy: VFI 1500 RMG PF1

 Opis produktu

The PowerWalker VFI 1000-3000 RMG PF1 is a professional series for commercial applications featuring unity Power Factor (PF=1.0) and very strong charger 
with adjustable current. The wide input voltage and frequency ranges allow operation in unstable networks and provide generator support.

Multiple accessories, including battery packs and communication cards, enhance the functionality of the UPS and allow a greater backup time. The system can 
be monitored locally via an LCD panel or remotely via the PowerWalker ViewPower software. With its slim design it only requires 2U valuable space of your rack
system. The UPS can be installed in 19” rack systems or used as tower.

Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą 
do roszczeń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed podjęciem decyzji o kontakt z handlowcem.



 Cechy produktu
Długo ść [mm] 410,00

Szeroko ść [mm] 438,00

Wysoko ść [mm] 88,00

Obsługiwane systemy operacyjne Win. 98; Win. 2000; Win. XP; Win. Vista; Win. 7; Win. 8; MAC; Linux; FreeBSD; Solaris

Złącza USB 2.0; RS-232

Moc [W] 1 500,00

Moc pozorna [VA] 1 500,00

Napięcie wej ściowe [VAC] 230,00

Napięcie wyj ściowe [V] 230,00

Postać fali Sinusoida

Liczba baterii 3,00

Czas ładowania baterii [H] 3,00

Gniazda wyj ściowe IEC C13 (10A)x8

Gniazdo rozszerze ń Tak

Awaryjne wył ączenie (EPO) Tak

Zabezpieczenie przeciwprzepi ęciowe Tak

Kolor Czarny

Poziom hałasu [dB] 50,00

Zalecana temperatura otoczenia [°C] od 0,00 do 40,00

Zalecana wilgotno ść otoczenia [%] od 20,00 do 90,00

Maksymalny czas przeł ączania [ms] 4,00

Pojemno ść baterii [Ah] 9,00

Napięcie baterii [V] 12,00

Waga baterii [kg] 8,24

Czas podtrzymania przy 50% obci ążeniu [min] 11,00

Czas podtrzymania przy 100% obci ążeniu [min] 4,00

Zakres napi ęcia wej ściowego [VAC] od 110,00 do 300,00

Zakres cz ęstotliwo ści wej ściowej [Hz] od 45,00 do 66,00

Regulacja napi ęcia wyj ściowego [%] +/- 1

Częstotliwo ść wyjściowa [Hz] 50,00

Regulacja cz ęstotliwo ści wyj ściowej [Hz] +/- 0,1

Kontrola wentylacji Nie

Oprogramowanie ViewPower

Liczba gniazd rozszerze ń 1,00

Czas transferu [ms] od 0,00 do 0,00

 Dane logistyczne
EAN 4260074979961

Szeroko ść sztuki [cm] 50,50

Wysoko ść sztuki [cm] 19,00

Długo ść sztuki [cm] 56,50

Waga sztuki [kg] 19.00000

Stawka VAT [%] 23,00 %

Gwarancja 24

Kraj pochodzenia Chiny

Kod celny 85044030

Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą 
do roszczeń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed podjęciem decyzji o kontakt z handlowcem.


