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Moc 500 VA (pozorna)
Czas podtrzymania 2,5 minut (przy 80%
obciążenia)
Czas przełączenia zasilania 1,5 ms
(maksymalnie)
Interfejs komunikacyjny RS232
Ochrona linii telefonicznej Tak

Ares 500 Rack to ekonomiczny zasilacz awaryjny
zbudowany w technologii line-interactive o mocy 500VA
(300W) posiadający w pełni sinusoidalny przebieg na
wyjściu przy pracy bateryjnej. Pozwala tym samym
zabezpieczyć oprócz rozbudowanej stacji roboczej lub
komputera domowowego również wszelkiego rodzaju
urządzenia wymagające lepszych parametrów napiecia
zasilającego (sprzęt laboratoryjny, telekomunikacyjny -
centrale telefoniczne, telefaksy, systemy alarmowe,
pompy silnikowe, kasy fiskalne, itp.). Ares 500 Rack jest
przystosowany do zasilania urządzeń o indukcyjnym
charakterze obciążenia. 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
ciągłego pomiaru mocy pobieranej przez zabezpieczane
urządzenia (działającego w stanie pracy awaryjnej jak
również przy poprawnej sieci zasilającej) użytkownik
zostaje poinformowany o przekroczeniu dopuszczalnego
obciążenia wyjścia UPS. Przy pomocy oprogramowania
można ocenić poziom obciążenia wnoszony przez
zabezpieczany sprzęt. 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 a stany alarmowe (awaria zasilania,
baterie rozładowane, przeciążenie) są dodatkowo
sygnalizowane akustycznie.

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

Moc obciążenia [VA]: 250 400 500

Czas podtrzymania
[min]:

  5 2,5 1,5

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

Parametry techniczne  
Moc 500 VA (pozorna)
Moc wyjściowa 300 W (czynna)
Czas podtrzymania 2,5 minut (przy 80% obciążenia)
Czas przełączenia zasilania 1,5 ms (maksymalnie)
Interfejs komunikacyjny RS232
Ochrona linii telefonicznej Tak
Oprogramowanie Tak, UPS Monitor
Wysokość montażu 2U
Wymiary 483 x 88 x 255 mm (szer. x wys. x głęb.)
Waga 8 kg
Funkcje dodatkowe Brak

Fideltronik Ares 500 Rack
Zasilacz awaryjny Ares 500 Rack, 500VA, 2,5 min. podtrzymania, interfejs RS232


