Eaton nepertraukiamo maitinimo šaltiniai (vienfaziai)
PC, darbui ir namams
Eaton 3S
Autonominio budėjimo technologija (off-line)







6 standartinės Schuko rozetės;
USB (HID) kabelis (komplekte), suderinamas su visomis
populiariausiomis operacinėmis sistemomis
(Windows/Mac OS/Linux);
Telefono, interneto ir eterneto linijos apsauga;
Lengvai keičiama baterija.

Galingumas [VA] - 550/700

Eaton Ellipse ECO
Autonominio budėjimo technologija (off-line)








EcoControl funkcija: leidžia sutaupyti iki 25% energijos;
Viršįtampio apsauga atitinkanti IEC 61643-1 standartą;
4-8 maitinimo lizdai (Schuko arba IEC);
USB jungtis su Eaton valdymo programa;
Patrauklus ir universalus dizainas, ypač plonos formos;
Duomenų linijos apsauga.

Galingumas [VA] - 500/650/800/1200/1600

Eaton 5E
Tiesioginio konvertavimo technologija








Automatinis įtampos reguliavimas (AVR) neeikvojant
baterijos;
5e baterijos yra nuolat įkraunamas (net kai išjungta) ir UPS
gali startuoti be maitinimo;
Telefono, interneto ir tinklo linijos apsauga;
Lengvas prietaisų (PC, HD TV) prijungimas dėka IEC ir
Schuko standartinių rozečių;
Neužima daug vietos;
Lengvas valdymas iš kompiuterio (USB modeliuose).

Galingumas [VA] - 500/650/850/1100/1500/2000

Eaton 5S
Tiesioginio konvertavimo technologija







Automatinis įtampos reguliavimas (AVR);
Kompaktiškas dizainas, gali būti naudojamas po
monitoriumi;
USB (HID) lizdas automatiniam valdymui iš operacinės
sistemos;
Telefono, interneto ir eterneto linijos apsauga
Keičiamos baterijos.

Galingumas [VA] - 500/700/1000/1500
Eaton Ellipse PRO
Tiesioginio konvertavimo technologija











LCD ekranas realaus laiko būsenos stebėjimui ir matavimui;
Automatinis įtampos reguliavimas (AVR);
EcoControl funkcija: leidžia sutaupyti iki 20% energijos;
Aukšto našumo viršįtampio apsauga atitinkanti IEC 61643-1
standartą;
Iki 8 maitinimo lizdų (Schuko arba IEC);
Patrauklus ir universalus dizainas, ypač plonos formos;
USB jungtis su Eaton valdymo programa;
Telefono, interneto ir eterneto linijos apsauga;
Keičiamos baterijos.

Galingumas [VA] - 650/850/1200/1600

Tinklams ir serveriams
Eaton 5SC
Tiesioginio konvertavimo technologija










LCD sąsaja;
Sinusoidė išėjime;
Kompaktiškas dizainas lengvai integracijai;
Iki 8 maitinimo lizdų (Schuko arba IEC);
Pažangus akumuliatoriaus valdymas (ABM);
Serial ir USB jungtys (HID) suderinamos su visomis
populiariausiomis operacinėmis sistemomis (Windows/Mac
OS/Linux);
Eaton Intelligent Power programinė įranga.

Galingumas [VA] - 500/750/1000/1500

Eaton 5P
Tiesioginio konvertavimo technologija










Grafinis LCD ekranas (7 kalbos);
Energijos taupymas (efektyvumas iki 98%);
Energijos sąnaudų matavimas;
Pažangus akumuliatoriaus valdymas (ABM);
Perjungiamos kištukinių lizdų grupės;
Sinusoidė išėjime;
Plačios ryšių galimybės (suderinamas su virtualiąja aplinka)
*reikalinga pap. tinklo korta;
3 metų garantija elektronikai, 2 metų garantija
akumuliatoriams.

Galingumas [VA] - 650/850/1150/1550

Eaton 5130
Tiesioginio konvertavimo technologija









Dėl 2U konstrukcinio sprendimo (vidinių akumuliatorių) taupo
vertingą spintos erdvę;
Tiekia daugiau aktyviosios galios (vatais), kad būtų galima
apsaugoti daugiau įrangos, ir dėl 0.9 galios faktoriaus turi
resursų IT sistemoms plėsti;
galimybės keisti akumuliatorius neišjungiant įrangos;
Dėl dvejopo konstrukcinio sprendimo galima rinktis, ar
montuoti spintoje, ar statyti kaip bokštą (pridedamas 4
montavimo taškų bėgelių rinkinys ir bokšto pagrindas);
Intuityvi valdymo programinė įranga.

Galingumas [VA] - 1250/1750/2500/3000
Eaton 5PX
Tiesioginio konvertavimo technologija









Energijos sunaudojimo matavimas iki išėjimų grupės
lygmens;
Intuityviajame LCD ekrane rodoma visa reikiama informacija
vienu metu;
5PX gali užtikrinti iki 99% efektyvumą, sumažindamas
sąnaudas aušinimui ir elektros energijai;
Tiekiamas su „Eaton“ „Intelligent Power®“ programų paketu,
suderinamu su visomis OS (įskaitant virtualizacijos
programą);
0.9 galios faktorius, leidžiantis apsaugoti daugiau serverių iš
vieno UPS;
3 metų garantija elektronikai, 2 metai baterijoms.

Galingumas [VA] - 1500/2200/3000

Eaton 9E
Dvigubo konvertavimo technologija (on-line)









Intuityvi vartotojo sąsaja su LCD ekranu;
0.8 galios faktorius;
standartiškai yra vidinis ir palaikymo aplinkelis (bypass);
Kombinuota įvestis (3:1 ir 1:1) 10/15/20 kVA;
XL modeliai turi vidinį super krovimą;
Bendravimas per USB, RS232 arba per tinklą su papildomai
pasirenkama tinklo plokštė;
Suderinamas su virtualizacijos aplinka (VMware, Hyper-V,
Citrix Xen, Redhat).

Galingumas [VA] - 6/10/15/20
Eaton 9130
Dvigubo konvertavimo technologija (on-line)










Dėl >95% efektyvumo esant "on-line" tipo dvigubam keitimui
ir 98 % efektyvumo didelio efektyvumo režimu sumažina
energijos sunaudojimą ir išlaidas;
0.9 galios faktorius;
Supaprastina UPS stebėjimą ir valdymą, nes turi ryškų LCD
vartotojo sąsajos ekraną ir nemokamą intuityviąją elektros
tiekimo valdymo programinę įrangą;
Dėl ABM akumuliatorių įkrovimo technologijos bei galimybės
pakeisti akumuliatorius neišjungus įrangos prailgina
akumuliatoriaus naudojimo trukmę;
Dėl pasirinktinių papildomų akumuliatorių modulių
maksimaliai prailgina veikimo laiką.

Galingumas [VA] - 700 iki 6000
Eaton 9SX/9PX
Dvigubo konvertavimo technologija (on-line)







Iki 95% naudingumas tiesioginiame rėžime;
grafinis LCD ekranas (7 kalbomis);
Pasižymėdamas 0.9 galios faktoriumi, tiekia daugiau
aktyviosios galios (vatais);
Energijos matavimas – kWh vertes galima stebėti LCD ekrane;
Eaton ABM akumuliatorių valdymo technologijoje
naudojamas naujoviškas trijų etapų įkrovimo metodas,
prailginantis akumuliatoriaus naudojimo trukmę iki 50%.

Galingumas [kVA] - 5/6/8/11

