
Eaton 3S UPS
450 – 850 VA

Pełna ochrona dla:
• Komputerów, urządzeń peryferyjnych i multimediów
• Sprzętu telewizyjnego, wideo i Hi-Fi: kina

domowego, NAS, dekoderów cyfrowych itp.
• Urządzeń sieciowych
• Konsoli do gier
• Modemów szerokopasmowych (Internet i telewizja) i

telefonii IP
• Artykułów gospodarstwa domowego itp.

• Eaton 3S zapewnia zasilanie bateryjne podczas zaniku
zasilania i zaawansowaną ochronę przeciwprzepięciową, aby
zapobiec uszkodzeniom w wyniku uderzenia pioruna lub
przypadkowego przepięcia w sieci.

• Jeśli przerwa w zasilaniu trwa dłużej niż oczekiwano,
oprogramowanie Eaton automatycznie wyłączy twój komputer,
bez utraty jakikolwiek danych (modele 550VA, 700VA i 850VA).

• Eaton 3S integruje również połączenie RJ11/xDSL w celu
ochrony urządzeń sieciowych przed zakłóceniami
przewodzonymi przez linię danych (modele 700VA, 850VA).

Nowoczesne zastosowanie i łatwa integracja
• Kompaktowa i atrakcyjna konstrukcja z błyszczącym

wykończeniem idealnie pasuje do każdego nowoczesnego
środowiska mieszkaniowego lub biurowego.

• Eaton 3S 700VA i 850VA oferują dwa porty USB 2A do ładowania
dowolnych urządzeń mobilnych (telefon komórkowy, tablet itp.).

• Nowy 3S obsługuje również gniazda francuskie (FR), Schuko
(DIN), aby ułatwić podłączenie chronionego sprzętu.

• Modele z gniazdami IEC (550VA i 700VA) dostępne są do użytku
profesjonalnego.

• Aby ułatwić instalację, we wszystkich modelach zastosowano
system montażu naściennego.

Spokój ducha 

• Ochrona przeciwprzepięciowa zgodna z międzynarodową normą
IEC 61643-11.

• Wyłącznik automatyczny 10A chroni urządzenie przed
przeciążeniem (wszystkie modele).

• Eaton oferuje bezpłatną gwarancję na podłączony sprzęt (dotyczy
tylko krajów UE i Norwegii). Niniejsza gwarancja jest wliczona w
cenę zakupu wszystkich produktów Eaton 3S i obejmuje
nieograniczoną gwarancję obejmującą szkody spowodowane
awarią ochrony przeciwprzepięciowej.

Ochrona zasilania mieszkaniowego i profesjonalnego 
Jednofazowe zasilacze UPS

Eaton 3S zapewnia ochronę przeciwprzepięciową i 
zasilanie gwarantowane dla komputerów stacjonarnych, 
sieci bezprzewodowych, konsoli do gier i innego 
istotnego sprzętu w domu lub firmie.

Pełna ochrona



Eaton 3S UPS

Eaton 3S 450 Eaton 3S 550 Eaton 3S 700 Eaton 3S 850

Moc znamionowa (VA/W) 450VA/270W 550VA/330W 700VA/420W 850VA/510W
Połączenie
Połączenie wyjściowe (modele FR/DIN) 3 gniazda z podtrzymaniem bateryjnym i ochroną przeciwprzepięciową 

+ 3 gniazda z ochroną przeciprzepięciową
4 gniazda z podtrzymaniem bateryjnym i ochroną 
przeciwprzepięciową + 4 gniazda z ochroną przeciprzepięciową

Połączenie wyjściowe (modele IEC) 4 gniazda z podtrzymaniem bateryjnym i ochroną przeciwprzepięciową + 4 gniazda z ochroną przeciprzepięciową

Specyfikacja elektryczna
Nominalne napięcie wejściowe 220 - 240 V

Zakres napięcia na wejściu Do 161-284V (regulowane)

Napięcie wyjściowe 230V (regulowane do 220V/230V/240V)

Zakres częstotliwości na wejściu 50/60 Hz (zakres roboczy 46-65 Hz)

Ochrona na wejściu Wyłącznik automatyczny 10A z możliwością resetowania

Bateria
Rodzaj baterii Kompaktowa, szczelna bateria kwasowo-ołowiowa (wymienna)

Test baterii Tak

Zimny start (brak zasilania z sieci) Tak

Ochrona przed głębokim rozładowaniem Tak

Wskaźnik wymiany baterii LED

Komputer stacjonarny* 6 min 8 min 16 min 20 min

Zaawansowany PC/Sprzęt sieciowy* 3 min 4 min 6 min 9 min

Konsola do gry+TV+Sprzęt sieciowy* - 3 min 4 min

Cechy
Komunikacja - Port USB (zgodny z HID) do automatycznej integracji z większością popularnych systemów operacyjnych (Windows i Mac OS)

Ładowanie USB - - 2 porty USB (max 2A) 2 porty USB (max 2A)

Ochrona telefonu/linii xDSL - - Tak Tak

Warunki pracy, Normy i Dopuszczenia
Temperatura pracy 0 do 40°C

Wysokość operacyjna 0 do 3000m

Standardy IEC 62040-1; IEC  62040-2 C2; IEC  62040-3; IEC 62040-4; IEC 61643-11 T3
Zgodność CE / EAC / Ukr / Cm / CB report

Wymiary szer. x wys. x gł. / Masa
UPS Wymiary (mm) 325x86x140 325x86x140 335x86x170 335x86x170
UPS Waga (kg) 2.9 3.2 4 4.3
Wsparcie techniczne i serwis
Gwarancja 2 lata; opcjonalnie: Gwarancja +1; Gwarancja +3; Przedłużona (Sprawdź dostępność w swoim kraju)

*Czasy podtrzymnia są przybliżone i mogą się różnić w zależności od wyposażenia, konfiguracji, wieku baterii, temperatury itp.  

Numery katalogowe 450 550 700 850

Modele FR 3S450F 3S550F 3S700F 3S850F
Modele DIN 3S450D 3S550D 3S700D 3S850D
Modele IEC 3S550I 3S700I

 

4 gniazda Schuko lub FR z ochroną 
przeciwprzepięciową
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10Eaton 3S 550 DIN

FR DIN IEC

Specyfikacja techniczna
Eaton 3S 850 FR
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3 gniazda Schuko lub FR z ochroną 
przeciwprzepięciową

3 gniazda Schuko lub FR z 
podtrzymaniem bateryjnym i ochroną 
przeciwprzepięciową
Przycisk On/Off

Interfejs LED

Komunikacja USB

Wymienna bateria

Przycisk Reset (wyłącznik)

System do montażu naściennego

4 gniazda Schuko lub FR z podtrzymaniem 
bateryjnym i ochroną przeciwprzepięciową

Ładowanie USB

Przycisk On/Off

Interfejs LED

Komunikacja USB

Linia ochrony telefonu/xDSL

Wymienna bateria

Przycisk Reset (wyłącznik)

System do montażu naściennego




