
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
PARAMETRY TECHNICZNE 
Zasilanie (dopuszczalne zmiany) 230 VAC (195 - 253V) 

Częstotliwość napięcia wejściowego 50Hz +/-5% 
Moc wyjściowa 600 W 600VA 

Znamionowe napięcie wyjściowe:  230 VAC(195-253) 

Kształt napięcia wyjściowego Prawdziwa sinusoida 
Czas przełączenia na pracę bateryjną < 4 ms 

Sprawność Tryb sieciowy  97 % 
Tryb bateryjny 85 % 

Prąd ładowania baterii Max 8 A 

Stopień ochrony IP 20 
Temperatura pracy (otoczenie) -10  do +50 

0
C 

Wilgotność względna <90% bez kondensacji 

Typ obudowy kaseta metalowa 
Wymiary obudowy (wys x szer x gł) [mm] 180x280x225  

Maksymalna masa (bez akumulatorów) 14 kg 

Typ akumulatora VRLA 150Ah 24V (2x12V) 
Akumulatory nie stanowią 
wyposażenia. 

Chłodzenie  Wentylator- regulowana 
liczba obrotów   

Poziom hałasu <33dB 
Norma bezpieczeństwa PN-EN 62040-1 

Norma EMC PN-EN 62040-2 

Przewody dostarczone w komplecie Zasilający 1,8m,  
bateryjny 1,2m, LAN 1m 

  

PRZEZNACZENIE 

UPS-LT 600 przeznaczony jest do 

bezprzerwowego zasilania urządzeń  

napięciem przemiennym o wartości 

znamionowej 230VAC w celu 

zabezpieczenia urządzeń do niego 

podłączonych przed zanikami 

napięcia w sieci.  

ROZWIĄZANIA SIECI WEB 

Urządzenie  umożliwia  zdalny 
monitoring systemu  przy pomocy 

oprogramowania CSM . Wbudowany 
WEB-Serwer umożliwia odczyt 

bieżącego stanu pracy oraz 
konfigurację pracy urządzenia, 

parametrów  karty sieciowej oraz 
parametrów pracy baterii.   

Wizualizacja poprzez dowolną 
przeglądarkę stron WWW. 

 

CHARAKTERYSTYKA 

 wyprowadzenia wszystkich 
złącz z przodu urządzenia 

 odporność na zwarcia wyjścia 
przy pracy bateryjnej 

 wymuszona wentylacja systemu 
 kontrola parametrów systemu 
 sygnalizacja alarmów 
 archiwizacja zdarzeń CSM 

 
 

 

UPS-LT 600 
 

BUDOWA SYSTEMU: 
Zasilacz przeznaczony do pracy o długim czasie potrzymania odbiorników. 
UPS-LT 600 to nowoczesna seria cyfrowych urządzeń o podwyższonym wskaźniku 
bezpieczeństwa wyposażona w system Clear Digital Sinus (CDS), który generuje  
czysty sinus napięcia na wyjściu przy pracy bateryjnej.  

 Sinusoidalne napięcie wyjściowe, generowane w trybie pracy bateryjnej - 
system (CDS). 

 W trybie pracy sieciowej eliminuje zakłócenia. 
 Funkcja okresowego testu baterii co ok. 1 m-c. lub zdalnie poprzez 

monitoring. W przypadku stwierdzenia niepoprawnych parametrów baterii 
sygnalizowany jest błąd testu baterii poprzez pulsowanie diody LED 
„Ładowanie Bat.”.  

  Automatyczny układ ładowania baterii, przedłużający ich  żywotność. 
 Mikroprocesorowa kontrola parametrów. 
 Kontrola i sygnalizacja stanów pracy (LED). 
 Zdalny monitoring poprzez: wbudowany Web-serwer oraz system CSM – 

Ethernet. 
 Współpraca z zewnętrzną baterią akumulatorów 24V (2x12V)  18 do 150 Ah. 
 Zasilacz został skonstruowany w Polsce i  jest produkowany przez polską 

firmę, a jego budowa spełnia wymogi kryteriów znaku CE i dyrektywy RohS. 

 

PRODUCENT 

InfoMac Sp. z o.o. Sp. k. 
78-400 Szczecinek 

Wojska Polskiego 6 
Tel. 094 37 288 40 

 Fax. 094 37 288 48 

sarnowski@infomac.pl 
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