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Parametry techniczne  
Moc 3000 VA (pozorna)
Moc wyjściowa 1800 W (czynna)
Czas podtrzymania 18 minut (przy 80% obciążenia - z 1x

modułem MB4821)
Czas przełączenia zasilania 1,5 ms (maksymalnie)
Interfejs komunikacyjny RS232
Ochrona linii telefonicznej Tak
Oprogramowanie Tak, UPS Monitor
Funkcje dodatkowe Układ AVR
Wymiary 340 x 345 x 225 mm (dł. x wys. x szer. - nie

wliczając modułu baterii)
Waga 25 kg

Ares 3000 to zasilacz awaryjny zbudowany w technologii line-interactive o mocy 3000VA (1800W) pozwalający zabezpieczyć średnią
sieć LAN (ok. 10-12 komputerów, w zależności od ich indywidualnego poboru mocy) lub kilka serwerów (ok. 5-6). Wbudowany
mikroprocesor bada parametry sieci energetycznej i w przypadku nieprawidłowości podejmuje odpowiedni działania aby zapewnić pełną
synchronizację z siecią energetyczną oraz minimalne czasy przełączenia. Dzięki układowi AVR zasilacz może pracować ciągle przy
znaczących spadkach napięcia zasilania, bez korzystania z energii akumulatora. Podczas stanu awarii zasilania procesor kontroluje
pracę falownika, stan baterii i sieci zasilającej. W przypadku powrotu sieci zasilającej do właściwego stanu procesor zapewnia
odpowiednie przełączenie z pracy bateryjnej na sieciową. Stan zasilacza jest sygnalizowany za pomocą diod LED na panelu przednim
oraz stany alarmowe (awaria zasilania, baterie rozładowane, przeciążenie) są dodatkowo sygnalizowane akustycznie. Zasilacz posiada
interfejs komunikacyjny a dołączone oprogramowaniem UPS Monitor pozwala na zamykanie systemu operacyjnego. Przełączniki
konfiguracyjne pozwalaj także na zmianę takich parametrów zasilacza jak : próg załączenia, autotest, samoczynne załączanie wyjścia,
czułość co pozwala użytkownikowi dostosować go do własnych potrzeb.

UWAGA: Zasilacz jest sprzedawany bez akumulatorów - wymaga podłączenia minimum jednego modułu MB4821. Standardowy czas
podtrzymania zakłada podłączenie jednego modułu MB4821.

Czas podtrzymania jest zależny od aktualnego obciążenia urządzenia. Przykładowe wartości wyglądają następująco:

Moc obciążenia [VA] 150 300 600 1000 1500 2000 2400 3000

Czas podtrzymania bez dodatkowego modułu
[min]

  0   0   0    0    0    0    0    0

Czas podtrzymania z 1xMB4821 [min] 450 250 120  60  30  22  18  14

Czas podtrzymania z 2xMB4821 [min] 1050 530 270 130   80   48   40   36

Czas podtrzymania z 3xMB4821 [min] 1600 810 410 200 130   85   70   62

Czas podtrzymania z 4xMB4821 [min]    -    -    - 290 180 115   90   83

Szczegółowe parametry urządzenia podane są w jego instrukcji obsługi (zakładka "Dokumentacja").

Fideltronik Ares 3000
Zasilacz awaryjny Ares 3000, 3000VA, 18 min. podtrzymania, interfejs RS232


