
 KARTA PRODUKTU
Producent: PowerWalker
Z24106

UPS POWERWALKER ON-LINE 1000VA PF1.0 8X IEC OUT, US B/RS-232, LCD, RACK 19"/TOWER

Nr katalogowy: VFI 1000 RMG PF1

 Opis produktu

Zasilacze awaryjne PowerWalker VFI 1000 – 3000 z serii RMG PF1 są profesjonalnymi urządzeniami, służącymi do zastosowań komercyjnych, posiadający 
współczynnik mocy (Power Factor – PF = 1.0), oraz bardzo wydajną ładowarkę z regulowanym natężeniem. Szerokie zakresy obsługiwanych napięć 
wejściowych jak i częstotliwości, umożliwiają urządzeniu działanie nawet w niestabilnych sieciach, oraz zapewniają wsparcie generatora prądu AC. 

Dostępnych jest wiele akcesoriów, w tym moduły bateryjne, moduły komunikacyjne, które znacznie zwiększają funkcjonalność UPSa oraz zapewniają dłuższy 
czas podtrzymania. System może być monitorowany lokalnie, za pomocą panelu LCD, lub też zdalnie za pośrednictwem oprogramowania PowerWalker 
ViewPower. Dzięki niewielkiej konstrukcji UPS potrzebuje jedynie 2U cennej przestrzeni w szafie rack. UPS może być zamontowany w szafie rack 19 " lub po 
   prostu leżeć na powierzchni płaskiej (jak modele 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] 1 000,00

Moc pozorna [VA] 1 000,00

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] 7,00

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 4260074979954

Szeroko ść sztuki [cm] 50,50

Wysoko ść sztuki [cm] 19,00

Długo ść sztuki [cm] 56,00

Waga sztuki [kg] 17.58000

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.


