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Amb. UPS Multiplug Monofazat
UPS cu prize de ieşire
6 prize protejate împotriva supratensiunilor
2 prize cu protecţie împotriva supratensiunilor
Tensiune de intrare: 180-270 V - 50-60 Hz 
Tensiune de ieşire: 230 VA ± 10% (în modul 
de alimentare cu baterie)
Temperatură de funcţionare ambientală: 
0 până la 40°C
Umiditate relativă: 0 până la 90%
Conform EN 62040-1 şi EN 62040-2

Putere 
nominală (VA)

Putere 
activă (W)

Timp de rezervă(1) 
(min)

Număr  
de prize

Porturi de 
comunicații

1 3 100 38 600 360 10 până la 15 6 + 2 USB
1 3 100 39 800 480 10 până la 15 6 + 2 USB

Keor Multiplug Monofazat
Sursă de alimentare neîntreruptibilă  (UPS)

Keor Multiplug Monofazat
Sursă de alimentare neîntreruptibilă  (UPS)

UPS

UPS pentru computere şi echipamente audio şi video
Protecţie completă: descărcare, suprasarcină, scurtcircuit, protecţie 
termică
Buton de alimentare/ indicator LED: oferă o indicaţie vizuală şi acustică 
a stării UPS-ului
Buton de resetare cu acţionare prin apăsare pentru întrerupător: 
pentru resetare în cazul în care protecţia la suprasarcină este activată  
Pornire automată: atunci când nu există alimentare de la reţea sau 
aceasta este de slabă calitate, UPS-ul continuă să funcţioneze folosind 
bateria şi se opreşte dacă timpul de întrerupere a alimentării de la 
reţea depăşeşte timpul de alimentare de rezervă 
Înlocuirea rapidă şi uşoară a bateriei 

1: Valorile timpului de alimentare de rezervă sunt estimate în minute 
şi pot varia în funcţie de caracteristicile sarcinii şi utilizare, precum  
şi de condiţiile de mediu 

Caracteristici

De ce să instalezi un UPS?

Protecţie împotriva perturbărilor reţelelor electrice  

Selectarea puterii şi  calcularea timpului de alimentare de rezervă  

Indicator de stare

RJ11/RJ45 pentru protecţie  
tel/modem/fax

USB

Prize cu protecţie împotriva 
supratensiunilor disponibile  
cu standard francez, italian şi german 

UPS-ul protejează echipamentele sensibile (TV, home cinema, 
telefon, computer, imprimantă etc.) de perturbările reţelelor 
electrice, precum şi în cazul întreruperilor alimentărilor cu energie 
electrică, asigurând o alimentare continuă pentru echipamentul 
sensibil conectat folosind o baterie integrată limitată la un timp de 
alimentare de rezervă specificat.

Pentru a selecta puterea şi pentru a calcula timpul de alimentare 
de rezervă, adunaţi puterile în waţi menţionate pe echipamentele 
dumneavoastră sensibile conectate şi alegeţi UPS-ul conform 
nivelului de putere total.

Puteţi efectua o simulare pentru a selecta UPS-ul adecvat 
accesând configuratorul website-ului: www.ups.legrand.com




