
 KARTA PRODUKTU
Producent: PowerWalker
Z22313

UPS POWERWALKER ON-LINE 3000VA TG 4X IEC OUT, USB/R S-232, LCD, TOWER, EPO

Nr katalogowy: VFI 3000 TG

 Opis produktu

Seria zasilaczy Awaryjnych PowerWalker VFI TG oferuje profesjonalne rozwiązanie dla domu i biura. Do wyboru mamy 3 jednostki mocy 1kVA, 2kVA, 3kVA, 
które zostały wykonane w technologii ON-LINE. Zasilacze z serii TG są zaprojektowane do współpracy z zewnętrznymi modułami bateryjnymi jak i 
akumulatorami dużej pojemności, dzięki wbudowanej mocnej ładowarce (6A zamiast 1A jak w przypadku standardowych modelach).

Seria VFI TG została wyposażona w złącze UPB-HID, złącze to ma wbudowane sterowniki, co ułatwia zarządzanie zasilaniem bez instalacji dodatkowego 
oprogramowanie monitorującego. Zasilacz ten znajdzie zastosowanie wszędzie tam, gdzie nie mamy możliwości zainstalowania zewnętrznego oprogramowania 
tj jak kioski fotograficzne, bankomaty, zaawansowane systemu zabezpieczeń/monitoringu.   

  •Wysoki współczynnik mocy 0.9
  •Wykonane w technologii ON-LINE
  •Wyposażone w złącze USB-HID (Human Interface Device)
  •Obsługują szeroki zakres napięcia wejściowego (100-300VAC)
  •Współpracują z zewnętrznymi modułami bateryjnymi

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] 399,00

Szeroko ść [mm] 190,00

Wysoko ść [mm] 328,00

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] 2 700,00

Moc pozorna [VA] 3 000,00

Napięcie wej ściowe [VAC] 230,00

Zakres napi ęcia wej ściowego [VAC] od 110,00 do 290,00

Zakres cz ęstotliwo ści wej ściowej [Hz] od 40,00 do 70,00

Napięcie wyj ściowe [V] 230,00

Częstotliwo ść wyjściowa [Hz] 50,00

Postać fali Sinusoida

Liczba baterii 6,00

Czas ładowania baterii [H] 4,00

Gniazda wyj ściowe IEC C13 (10A)x4

Gniazdo rozszerze ń Tak

Awaryjne wył ączenie (EPO) Tak

Zabezpieczenie przeciwprzepi ęciowe Tak

Kolor Czarny

Kontrola wentylacji Nie

Poziom hałasu [dB] 45,00

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] 0,00

Oprogramowanie WinPower

Liczba gniazd rozszerze ń 1,00

Pojemno ść baterii [Ah] 9,00

Napięcie baterii [V] 12,00

Waga baterii [kg] 6,18

Czas podtrzymania przy 50% obci ążeniu [min] 14,00

Czas podtrzymania przy 100% obci ążeniu [min] 4,50

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

 Dane logistyczne
EAN 4260074978322

Szeroko ść sztuki [cm] 32,50

Wysoko ść sztuki [cm] 45,50

Długo ść sztuki [cm] 49,00

Waga sztuki [kg] 25.13000

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.


