
Falownik/AVR
Falownik/AVR

AVR 600-1200 AVR 1500-3000 SIV

• Stabilizujenapięcie sieciowe AC

• Ochrona przeciwprzepięciowa linii danych

• Kompaktowy i lekki

• Wybieralny zakres napięcia wejściowegodo 
sprzętu AGD i komputerów osobistych

• Funkcja opóźnienia czasowego: eliminuje stany 
nieustalone, które mogą wpływać na podłączony sprzęt

• Sterowanie mikroprocesorowe: gwarantuje wysoką 
niezawodność

• Wiele trybów operacyjnych: aktywują się 
automatycznie w zależności od napięcia 
wejściowego;

WKAPELUSZ JESTAAUTOMATYCZNYVOLTAGERREGULATOR? PowerWalker AVR SIVSeria to automatyczne regulatory napięcia z możliwością wyboru napięcia wejściowego 

150-270VAC lub szerokim 110-280VAC. Zapewnia napięcie wyjściowe w dozwolonym limicie +/-10% (207-253VAC) 

poprzez stabilizatory boost i buck. Wbudowany czujnik termiczny zapewnia ochronę przed przegrzaniem i 

odzyskiwanie, a nietypowe sytuacje są eliminowane.

Te zasilacze UPS mają zintegrowanyautomatyczna regulacja napięcia (AVR)dla stabilizowanego i bezpiecznego zasilania napięciem 

wyjściowym. Zapewnia czyste, stałe zasilanie prądem przemiennym poprzez automatyczną regulację niskich napięć (Tryb doładowania

) i przepięcia (Tryb Buck), w ramach określonych tolerancji, gdy przychodzące zasilanie z sieci wykazuje niewielkie wahania.

Urządzenie pracuje w następujących trybach w zależności od napięcia wejściowego:

• Wejście 252-270/280 VAC –Tryb Buck-10% w odniesieniu do napięcia wejściowego

• Wejście 207-252 VAC –Normalna operacja

• Wejście 173-211 VAC –Pierwsze wzmocnienie+20%

• Wejście 110/150-178 VAC –Drugie wzmocnienie+40%

• Wejście <110 VAC w szerokim zakresie lub <150 VAC w trybie normalnym –AVR wyłączony

AVR został zaprojektowany, aby:zapobiegają uszkodzeniom urządzeń elektrycznych wrażliwych na zmiany napięcia, takich jak 

domowe urządzenia elektryczne (telewizory, monitory, konsole do gier, sprzęt audio-wideo, telefonia itp.), jednocześnie 

przedłużając ich żywotność.

PowerWalker 600-1200 AVRjest regulatorem napięcia akceptującym szeroki zakres napięcia wejściowego (180-264VAC). 

Zapewnia stabilne napięcie wyjściowe dzięki stabilizatorowi boost i buck. Wbudowany czujnik termiczny zapewnia 

ochronę przed przegrzaniem i odzyskiwanie, a nienormalne sytuacje są eliminowane. Dodatkowo można włączyć funkcję opóźnienia zabezpieczenia, która wydłuży czas reakcji zabezpieczenia z 10s 

do 3 minut dla mniej wrażliwych urządzeń.
Główne cechy Wartości

Moc znamionowa 600VA/360W 1000VA/600W 1200VA/720W Główne cechy Wartości
Współczynnik mocy wyjściowej 0,60 Moc znamionowa 1500VA/1200W 2000VA/1600W 3000VA/2400W
Tryb LINII Pełne obciążenie 93,8% Współczynnik mocy wyjściowej 0,80

Specyfikacje wejściowe Wartości Tryb LINII Pełne obciążenie 95,0%

Zakres napięcia wejściowego 180-264 V AC Specyfikacje wejściowe Wartości

Typ wejścia CEE 7/7 Zakres napięcia wejściowego 110-280 VAC lub 150-270 VAC

Specyfikacje wyjściowe Wartości Typ wejścia CEE 7/7 IEC C20
Specyfikacje wyjściowe Wartości

Nominalne napięcie wyjściowe 230 V AC
Nominalne napięcie wyjściowe 230 V AC

Regulacja napięcia +/- 8%
Regulacja napięcia +/- 8%

Punkty sprzedaży Typ F (3)
Punkty sprzedaży Typ F lub Typ E (2) Typ F lub Typ E (1) + IEC C19 (1)

Szczegóły techniczne Wartości Szczegóły techniczne Wartości

Ochrona przed przepięciami 430/250 dżuli Ochrona przed przepięciami 312 dżuli 312 dżuli + 190 dżuli
Ochrona Zwarcie, nadmierna temperatura, przeciążenie Ochrona Nadnapięcie, podnapięcie, przegrzanie, przetężenie, przepięcie, tłumienie skoków
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