เครือ่ งสำรองไฟ
สำหรับคอมพิวเตอร์

Group

Uninterruptible
Power Supply

UPS
Uninterruptible

CBC International Group

Line interactive

Power Supply

1000VA 400W

cbci
n
ter.co.th
cbcinter.com
E-mail : info@cbcinter.com

2
years

-

Warranty
Uninterruptible Power Supply

ศูนย์บริการและตัวแทนจำหน่าย
.
www.cbcinter.co.th

คุณสมบัติ

www.cbcinter.com

-

มอก.1291 เลม1 - 2553
มอก.1291 เลม2 - 2553
มอก.1291 เลม3 - 2555
บริษทั ซีบซี ี อินเตอรเนชัน่ แนล จำกัด

ISO : 14001-2015

เป็นเครือ่ งสำรองไฟระบบ Line interactive with Stabilizer
คุมควบการทำงานด้วยไมโครโปรเซสซอร์ (Microprocessor based Digital Control)
มีระบบปรับแรงดันอัตโนมัตเิ มือ่ เกิดไฟตก และ ไฟเกิน
มีระบบทดสอบการทำงานของเครือ่ งสำรองไฟ (Auto Self-Test & Maual Self-Test)
มีสวิตซ์หยุดเสียงเตือนเมือ่ ไฟฟ้าดับ (Silence Alarm)
มีเทคโนโลยีชว่ ยเพิม่ ประสิทธิภาพการใช้งานของแบตเตอรีใ่ ห้นานขึน้
(Intelligent Battery Management)
สามารถเปิดเครือ่ งโดยใช้ไฟจากแบตเตอรี่ (Cold start)
มีระบบป้องกันไฟกระชากทางสายโทรศัพท์ (Tel/Fax/Modem surge protection)
มีระบบการใช้งานเกินกำลัง (Over load protection)
มีระบบป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร (Short circuit protection)
มีระบบหน้าจอแสดงสถานะ LCD แสดงระดับแบตเตอรี,่ แสดงค่าการทำงานการใช้โหลด,
ความถีข่ าออก, กระแสไฟฟ้าขาออก เป็นตัวเลขดิจติ อล
ป้องกันคลืน่ สัญญาณวิทยุและคลืน่ แม่เหล็กไฟฟ้า (EMI/RFI)
ตัวเครือ่ งสามารถทำงานต่อเนือ่ งได้โดยอัตโนมัตเิ มือ่ กระแสไฟฟ้าหลักกลับเข้าสูส่ ภาวะปกติ
(Automatic restart)
เต้าจ่ายไฟชนิด Universal Type ใช้ได้กบั ปลัก๊ ชนิดกลมและแบนตามมาตราฐานสากล
มีสญ
ั ญาณเตือนด้วยเสียงเมือ่ เกิดไฟฟ้าดับ ไฟฟ้าขัดข้อง และใช้ไฟเกินกำลัง
ได้รบั มาตรฐานมอก.1291 เล่ม 1-2553, มอก.1291 เล่ม 2-2553,
มอก.1291 เล่ม 3-2555
ได้รบั มาตรฐานสากล ISO9001-2015, ISO14001, CE

ISO : 9001-2015

Test standards : EN 62040-2 : 2006
EN 61000-3-2 : 2006+A1:2009+A2:2009
EN61000-3-3 : 2013

Group
CBC International Group

To be Thai International Power
and Green Energy Company

ระดับแบตเตอรี่

พอร์ต TEL/Modem port (R11)
ค่าการใช้งานของโหลด

UPS
Uninterruptible
Power Supply

ช่องจ่ายไฟออก
สำหรับสำรองไฟ
กระแสไฟฟ้าขาออก
ความถี่ไฟฟ้าขาออก
รีเซตเบรกเกอร์

ช่องจ่ายไฟออก (ไม่สามารถสำรองไฟ)
สำหรับเครื่องปริ้น

Specification
ข้อมูลจำเพาะ

Model
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า

แรงดันไฟฟ้าขาออก

แบตเตอรี่

รุ่น

Champ Iview

แรงดันไฟฟ้าขาเข้า

1000VA
400W
LCD
220Vac + 25%

ความถี่ไฟฟ้าขาเข้า

50Hz + 10%

ขนาดกำลัง VA
กำลังไฟฟ้า
จอแสดงผล

-

แรงดันไฟฟ้าขาออกในโหมด
ปรับแรงดันอัตโนมัติ

220Vac + 10% (รูปคลื่นซายน์)

แรงดันไฟฟ้าขาออกในโหมด
ไฟฟ้าสำรอง (แบตเตอรี่)

220Vac + 3% (ใกล้เคียงรูปคลื่นซายน์)

-

-

ความถี่ไฟฟ้าขาออกในโหมด
ไฟฟ้าสำรอง (แบตเตอรี่)
ชนิดของแบตเตอรี่
การประจุแบตเตอรี่
ระยะเวลาในการสำรองไฟ
ระยะเวลาในการประจุแบตเตอรี่
จำนวนและขนาดความจุของแบตเตอรี่

-

50Hz + 0.1%
Sealed lead acid maintenance free
ระบบประจุแบตเตอรี่อัตโนมัติแม้ในขณะปิดเครื่อง
15 นาที

3 - 8 ชั่วโมง
1 x 12V/7AH

ระยะเวลาโอนย้าย (Transfer Time)

ระบบป้องกัน
ปลัก๊ จ่ายไฟ
เสียงรบกวน
คุณสมบัตอิ น่ื ๆ
สภาพแวดล้อม
ในการใช้งาน
มาตรฐาน

-

2-10 มิลลิวินาที (Milliseconds)

อัตราการคายพลังงานไฟกระชาก

320 จูล

ระบบป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรทางด้านขาเข้า

Reset breaker

3 »ÅÑê¡

ปลั๊กแบบ Universal / จำนวนปลั๊ก
สัญญาณเสียงรบกวน (ที่ระยะทาง 1 เมตร)
สามารถเปิดเครื่องได้โดยใช้ไฟจากแบตเตอรี่
ซอฟแวร์ที่ใช้ร่วมกับเครื่องยูพีเอส
ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่เองได้
(Cold Battery Replacemet)
ระบบป้องกันแรงดันไฟกระชากสูง
ในสายโทรศัพท์ (RJ11)
อุณหภูมิ

3+1 ปลั๊ก
< 45dB
มี
ไม่มี

ไม่มี

ได้
มี
0 - 40 องศาเซลเซียส

ความชื้น
มาตรฐาน

บริษทั ซีบซี ี อินเตอร์เนชัน่ แนล จำกัด CBC International Limited.

0 - 90%
"มอก.1291-2553, ISO9001-2015, ISO14001,CE"

cbcinter.co.th

56/12-15 ซอยพระยาสุ เ รนทร์ 45 56 /12-15 Soi Prayasuren 45
แขวงสามวาตะวั น ตก เขตคลองสามวา Samwathawantok, Klongsamwa cbcinter.com
Bangkok 10510
กรุงเทพฯ 10510
E-mail : info@cbcinter.co.th
โทรศัพท์ : +66 2902 6106-8 Tel : + 66 2902 6106-8
24 Hrs Online Services : Network
Fax : + 66 2914 3009
โทรสาร : +66 2914 3009
Monitoring Management System

Group
CBC International Group

To be Thai International Power
and Green Energy Company

