UPS
Model: AK-UP1-800
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Код на продукта

AK-UP1-800

Тип на продукта

UPS

Серия
Захранващо напрежение

Akyga Phasak
162-290 V

Разход на ток

< 2.6 A

Коефициент на полезно действие

> 80 %

Изходно напрежение
Изходен ток
Капацитет
Типично време на превключване
Форма на напрежение
Тип на акумулатор
Време на зареждане до 90%
Максимална мощност
Щепсел за гнездо за захранване

230 V
2.08 A
800 VA
2-8 мs
Модифицирана синусоида
12V 9Ah
4-6 h
480 W
CEE 7/7

Механичен изключвател

да

Заземяване

да

Конектор за захранване

2 x CEE 7/7

Дължина на кабел

1.5 м

Конектор USB

Няма

Комуникационно USB съединение

Няма

Гнезда за предпазване на линия RJ-45

Няма

Гнезда C14

Няма

Материал на изпълнение
Цвят на продукта
Дисплей

ABS
Черно
Няма

MTBF, средно време между аварии

10000 h

Работна температура

5 - 50 °C

Опаковка

EcoBox

Размери на продукта (Вис x Шир x Дълб)

279 x 101 x 142 мм

Размери на опаковката (Вис x Шир x Дълб)

330 x 135 x 220 мм

Нето тегло

3900 г

Бруто тегло

4113 г

Съответствие на CE

да

Съответствие на FCC

да

Съответствие на RoHS

да

Код EAN
Гаранция

5605922026456
24 месеца
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Description
Модерното захранващо устройство Akyga® Phasak с максимална мощност от 800VA и 480W активна мощност е
специално проектирано за защита на електронните устройства от основни проблеми със захранването, особено в
случай на прекъсване на захранването, прекъсване на захранването, пренапрежения и загуби на мощност.
Текущите проблеми могат да се появят в най-малко очаквания момент и могат да доведат до загуба на неспасени
работни сесии, загуба на важни данни и, при най-лошия сценарий, трайно увреждане на хардуера. С аварийното
захранване на UPS можете да използвате електронните си устройства, без да се притеснявате за смущения в
електрическата мрежа, така че вашите домакински уреди да са безопасни и защитени. Многофункционалността на
захранването го прави много подходящ за защита на локални мрежи, сървъри и работни станции.
Захранващото устройство има два гнезда за свързване на устройства. Важна характеристика на Akyga Phasak е
стартирането на батерията, което означава, че може да се включи веднага, ако няма захранване - превключването
е практически мигновено - в рамките на 2 до 8 ms. Времето за зареждане на батерията отнема от 4 до 6 часа.
Захранването има ръчен превключвател, който ви позволява да изключите захранването, без да е необходимо да
изключвате захранващия кабел от електрическата мрежа. Редица защитни елементи (OVP, OCP, OPP, OTP, SCP)
осигуряват стабилност както на захранващите, така и на захранваните компоненти. Захранването Akyga Phasak AKUP1-800 е висококачествен продукт, който отговаря на съвременните изисквания и съвременни стандарти.
Продуктът се доставя с захранващ кабел 1,5 m.
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