
 KARTA PRODUKTU
Producent: PowerWalker
Z24582

UPS POWERWALKER ON-LINE 1/1 FAZY 1000 VA CG PF1 USB /RS-232, 4 X IEC C13, EPO, WOLNOSTOJĄCY

Nr katalogowy: VFI 1000 CG PF1

 Opis produktu

Zasilacz awaryjny z serii VFI CG PF1 to zaawansowany UPS przemysłowy wykonany w topologii ONLINE. Zasilacz zawsze dostarczy czystą energię elektryczną
o sinusoidalnym kształcie oraz dodatkowo zabezpieczy urządzenia przez wszystkimi typowymi problemami sieci. UPS`y marki PowerWalker z serii VFI CG PF1 
zostały wykonane w oparciu o technologię podwójnej konwersji czego efektem jest kompletne zabezpieczenie przez skokami napięcia w sieci oraz zerowy czas 
przełączania w tryb bateryjny.
Zasilacz awaryjny posiada wbudowany wyświetlacz LCD oraz został wyposażony w programowalne gniazda wyjściowe IEC. UPSy serii VFI CG PF1 posiadają 
port szeregowy RS-232 oraz USB. Dzięki temu za pomocą dołączonego do zestawu oprogramowania można monitorować: napięcie, moc, stan baterii, 
zaprogramować wyłączanie komputerów, itp. Seria VFI CG PF1 została specjalnie zaprojektowana z myślą o zastosowaniach profesjonalnych szczególnie 
wykorzystywanych w przemyśle i centrach medycznych oraz wszystkich zastosowaniach gdzie wymagana jest najwyższa niezawodność działania. 
Zasilacze awaryjne z serii CG PF1 zostały wyposażone w PowerFactor 1.0. Dzięki temu rozwiązaniu do każdego UPS`a można podpiąć urządzenia o wyższej 
mocy. Dla przykładu UPS o mocy pozornej 3000VA ze współczynnikiem PowerFactor 0.8 może obsłużyć urządzenia o mocy 2400W. Tymczasem VFI 3000CG 
   PF1 podtrzyma podzespoły o mocy nawet 3000W!

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] 397,00

Szeroko ść [mm] 145,00

Wysoko ść [mm] 221,00

Obsługiwane systemy operacyjne Win. 95; Win. 98; Win. 98 SE; Win. 2000; Win. Millenium; Win. XP; Win. Vista; Win. Vista 64bit; 
Win. 7; Win. 7 64bit; Win. 8; Win. 8 64bit; MAC; Linux; FreeBSD; Solaris; DOS

Złącza USB 2.0; RS-232

Moc [W] 1 000,00

Moc pozorna [VA] 1 000,00

Napięcie wej ściowe [VAC] 230,00

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

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

Napięcie wyj ściowe [V] 230,00

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

Częstotliwo ść wyjściowa [Hz] 50,00

Regulacja cz ęstotliwo ści wyj ściowej [Hz] +/- 0,05

Postać fali Sinusoida

Liczba baterii 3,00

Czas ładowania baterii [H] 3,00

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] 50,00

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

Zalecana wilgotno ść otoczenia [%] od 0,00 do 95,00

Maksymalny czas przeł ączania [ms] 0,00

Pojemno ść baterii [Ah] 7,00

Oprogramowanie ViewPower

Liczba gniazd rozszerze ń 1,00

Napięcie baterii [V] 36,00

Waga baterii [kg] 7,50

Czas podtrzymania przy 50% obci ążeniu [min] 12,90

Czas podtrzymania przy 100% obci ążeniu [min] 4,40

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

 Dane logistyczne
EAN 4260074979916

Szeroko ść sztuki [cm] 23,50

Wysoko ść sztuki [cm] 32,50

Długo ść sztuki [cm] 47,50

Waga sztuki [kg] 14.36500

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.


