
powercom.ua
+38 (044) 303-90-35, e-mail: info@exims.com.ua

WOWСЕРІЯОФФЛАЙН ДБЖ

ОСОБЛИВОСТІ СЕРІЇ
  ■ Мікропроцесорне управління
  ■ Режим енергозбереження Green Mode
  ■ Захист портів телефон / модем від 
імпульсних перешкод

  ■ Автоматичне визначення частоти 
струму 50/60 Гц

  ■ Індикатори живлення від 
електромережі, резервного живлення, 
несправності акумуляторної батареї 

  ■ «Гаряча» заміна акумуляторної 
батареї

  ■ Захист від короткого замикання 
і перевантажень (автоматичний 
вимикач)

  ■ Покращене управління 

акумуляторними батареями (ABM)
  ■ Автоматична діагностика 
акумуляторної батареї

  ■ Фільтрація високочастотних 
перешкод при роботі від 
електромережі

  ■ USB-порт для зв’язку з комп’ютером 
(для моделей з індексом U)

  ■ Можливість моніторингу ДБЖ 
за допомогою програмного 
забезпечення UPSMON (для моделей 
з індексом U)

Компактний ДБЖ з класичним дизайном для захисту від перепадів напруги
персональних комп’ютерів і домашньої комп’ютерної техніки.
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Модель WOW-500U WOW-700U WOW-1000U
Технологія Тип ДБЖ Резервний (оффлайн)

Встановлення Форм-фактор Встановлення на підлогу (є можливість кріплення на стіну)

Вхідні параметри

Потужність 500 ВА/250 Вт 700 ВА/350 Вт 1000 ВА/500 Вт

Вхідна напруга 220/230 В ±25% (Без переходу на батареї)

Частота струму 50 Гц або 60 Гц ± 10% (автовизначення)

Вихідні параметри

Вихідна напруга  220/230 В ±5% від номіналу

Форма напруги Ступінчаста апроксимація синусоїди

Частота струму 50 Гц або 60 Гц ± 10%  (автовизначення)

Час переключення 2-4 мілісекунди, включаючи час виявлення

Захист ДБЖ і 
обладнання

Захист від сплесків 
напруги 460 Дж 8 / 20мкс

Захист  від 
перевантажень 

У режимі роботи від електромережі,  якщо перевантаження перевищує 120% від номіналу, звучить 
безперервний звуковий сигнал. Резервний режим: автоматичне відключення ДБЖ, якщо перевантаження 

перевищує 110% від номіналу за 10 секунд, 130% за 3 секунди

Захист WOW-500 -1000 
від перевантажень 

Автоматичне відключення ДБЖ, якщо перевантаження в резервному режимі перевищує 105% від 
номіналу за 20 секунд, 120% за 10 секунд, 130% за 3 секунди

Вхід ДБЖ Автоматичний вимикач для захисту від перевантаження і короткого замикання

Коротке замикання Негайне відключення ДБЖ

Захист телефону, факсу, 
модему, локальної 

мережі
Роздільні розетки RJ-11 / RJ-45 телефонної лінії і лінії передачі даних

Акумуляторна 
батарея

Тип Герметична необслуговувана свинцево-кислотна

Напруга і ємність батареї 12В / 3,2 А год 12В / 3,8 А год 12В / 9 А год

Типовий час 
перезарядки 6 годин

Час автономної роботи 
ПК з 17 "монітором 

(навантаження 150Вт)
7 хв. 9 хв. 28 хв.

Гаряча заміна батарей так

Захист АКБ Автоматичне самотестування і захист від глибокого розряду

Порти та інтерфейси USB-порт Так

Фізичні параметри

Вихідні роз'єми 3хEURO: 2 з резервним живленням, 1 з фільтрацією 4хEURO: 3 з резервним 
живленням, 1 з фільтрацією

Розміри (Ш * Г * В), мм 110x330x82 120x410x85

Вага нетто, кг 2,58 2,6 3,7

Вага брутто, кг 3,1 3,18 4,75

Індикація Світлодіодна

Звукова сигналізація Живлення від акумуляторів, розрядження акумуляторів, перевантаження

Параметри 
навколишнього 

середовища

Акустичний шум <40 Дб (на відстані 1 метр від поверхні)

Умови роботи Максимальна висота 3500 метрів, вологість 0-95% без конденсації, температура 0 ~ 40 ° С

WOWСЕРІЯОФФЛАЙН ДБЖ


