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ОФФЛАЙН ДБЖ
Джерело безперебійного живлення
для захисту робочого місця в офісі або
вдома. Завдяки великій кількості розеток,
ви зможете підключити до ДБЖ все
необхідне обладнання.

ОСОБЛИВОСТІ СЕРІЇ
■ Автоматичний стабілізатор напруги
(AVR)
■ Широкий діапазон вхідної напруги
від 165 до 276 В.
■ Велика кількість вихідних роз’ємів
для зручного використання
■ Кріплення для розміщення на стіні
■ ЕКО режим для енергозбереження

CUBСЕРІЯ

Моделі з індексом Е, обладнані
USB-портом для зв’язку з комп’ютером,
забезпечують захист телефонної і
мережевої лінії від імпульсних перешкод.

■ Захист від перенапруги, короткого
замикання, перевантаження
■ Захист від розряду і перезаряду
батарей
■ Планування розкладу виключення і
перезавантаження
■ Журнал подій і аварій для моделей
з індексом Е
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CUBСЕРІЯ

ОФФЛАЙН ДБЖ
Модель

CUB-650 N/E

CUB-850 N/E

Технологія

Тип ДБЖ

Резервний (оффлайн)

Виконання

Форм-фактор

Встановлення на підлогу

Потужність

650 ВА/ 390 Вт

850 ВА / 510 Вт

CUB-1000 N/E

1000 ВА / 550 Вт

Вхідна напруга

220 В / 230 В / 240 В

Діапазон вхідних
напруг

165-276 В

Частота струму

50 Гц або 60 Гц (автовизначення)

Вихідна напруга

220/230/240 В

Форма напруги

Ступенева апроксимація синусоїди

Частота струму

50 Гц або 60 Гц (автовизначення)

Час перемикання

2-4 мс (типове)

Захист ДБЖ

Захист від перевантажень, перенапруги, короткого замикання

Захист ДБЖ і
обладнання

Захист телефону,
факсу, модему,
локальної мережі

RJ11 / RJ45 в моделях з літерою Е в назві

Інтерфейси

USB-порт

є в моделях з літерою Е в назві

Тип

Герметична необслуговувана свинцево-кислотна. Термін служби
3 -5 років.

Вхідні параметри

Вихідні параметри

Акумуляторна
батарея

Фізичні параметри

Напруга і ємність
батареї

12В 7,2 А год х 1

12В 9 А год х 1

12В 9 А год х 1

Типовий час
перезарядки

8 годин

Вихідні роз'єми

8хEURO: 4 з резервним живленням, 4 з фільтрацією

Розміри
(Ш * Г * В), мм

245 x 160 x 125

Вага нетто, кг

3,7

3,9

3,9

Вага брутто, кг

4

4,3

4,3

Індикація

LED екран, LCD екран (опція)

У режимі роботи від батареї - повторюваний звуковий сигнал
кожні 4 секунди протягом перших 15 секунд, далі два рази в
Звукова сигналізація хвилину;
Низький заряд батареї - повторюваний звуковий сигнал
два рази в секунду; Перевантаження - тривалий звуковий сигнал
Параметри
навколишнього
середовища

Акустичний шум

<40 Дб (на відстані 1 метр від поверхні)

Умови роботи

Вологість 0-95% без конденсації, допустима температура 0-40ºС,
висота не більше 3500 метрів над рівнем моря

