
AC Power Systems pre
Business-Critical Continuity

Hlavné prínosy
• Off-line dizajn s ochranou až do 1250 VA
• Malé rozmery
• Nenáročné zapojenie a obsluha (Plug and Play)
• Až 4 výstupné zálohované sieťové zásuvky
• Dodaný softvér na MultiLink monitorovanie
• Dodaný komunikačný kábel
• Atraktívny dizajn
• Prepäťová ochrana pre modemové a dátové linky
• Sériové a USB komunikačné porty

Aplikácie
• Osobné počítače
• Pracovné stanice
• Malé servery a sieťové uzly
• Fax
• Skenery
• Audio/Video zariadenia

Softvér MultiLink
• Spolupracuje s každým UPS zariadením Liebert,

chráni sieťové počítače alebo servery pred poško-
dením HW alebo SW, spôsobených poruchou
napájania

• Zabraňuje stratám cenných dát automatickým
a systémovo korektným odstavením počítača alebo
viacerých sieťových počítačov pomocou doplnkovej
licencie

• Riadi a monitoruje sieť pomocou doplnkovej licencie

Liebert PSP XT
Kompaktný záložný zdroj pre stolné
a sieťové počítače

Ideálne riešenie pre malé podniky a domácnosti

Vďaka novému Liebert PSP XT môžete získať kontinuálnu cenovo efektívnu
ochranu napájania pre kancelárie a domácnosti. Tento systém je osobitne
určený pre ochranu osobných počítačov, pracovných staníc, sieťových uzlov a
tiež faxov, skenerov a audio/video zariadení. Pri výpadku sieťového napájania
alebo ak sa napätie dostane mimo akceptovateľného rozsahu zabezpečí
Liebert PSP XT 20 minútové napájanie z batérií (v závislosti od skutočného
aktuálneho zaťaženia), čo vám poskytne dostatok času na ochranu zariade-
nia a uloženie súborov pomocou softvéru Liebert MultiLink.

Ochrana až do 1250 VA - Systém Liebert PSP XT je k dispozícii pre tri men-
ovité výkony: 450, 700 a 1250 VA a pokrýva všetky aplikácie od jednotlivých
osobných počítačov cez pracovné stanice až po sieťové uzly .

Najmenší UPS vo svojej triede - Vysokofrekvenčný dizajn systému Liebert
PSP XT vyúsťuje do veľmi kompaktného UPS. Tento môže pracovať na vašom
stole alebo na podlahe, vo vertikálnej alebo horizontálnej polohe a ochraňuje
vaše dáta, pričom zaberá len veľmi málo priestoru.

Plug and Play - Liebert PSP XT sa používa veľmi ľahko: jednoduchá obsluha
a dve kontrolky LED vám poskytnú jasné a kompletné informácie o stave UPS.

Všetko čo potrebujete je v krabici - Liebert PSP XT prichádza kompletný a
obsahuje: UPS a Návod na používanie, dve výstupné sieťové šnúry, komu-
nikačný kábel, CD so softvérom MultiLink a záručný list.

Flexibilita pripojenia výstupov - Liebert PSP XT je vybavený až štyrmi výstup-
nými sieťovými zásuvkami chránenými pomocou UPS, čo poskytuje maximál-
nu pružnosť pri pripájaní niekoľkých záťaží.

Prepäťové zásuvky pre telefónne alebo sieťové linky - Zásuvky eliminujúce
prepätie chránia citlivé technické vybavenie pred nebezpečnými prepäťovými
špičkami, prichádzajúcimi z liniek (ako sú telefónne, faxové, modemové,
sieťové pripojenia), ktoré môžu vážne poškodiť komunikačné porty, materské
dosky, atď.

Viac funkcií - Štandardné funkcie obsahujú funkciu "autorestart" (UPS auto-
maticky prepne na sieťové napájanie v momente, keď sa dostane po výpad-
ku do normálneho stavu a úplne dobije batérie); zvukové a vizuálne alarmy pri
zlyhaní siete, signalizáciu slabých batérií, preťaženie UPS, skrat a signalizá-
ciu vysokej teploty.
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Špecifikácie:
Model PSPXT450-230USB PSPXT700-230USB PSPXT1250-230USB
Technológia Off-line
Menovité výkonové údaje 450 VA - 270 W 700 VA - 420 W 1250 VA - 750 W
Vstupné parametre
Napätie 230 VAC (197 - 262 VAC)
Frekvencia 50 Hz +/- 4 Hz; 60 Hz +/- 4 Hz
Výstupný odber (maximálny) 2,6 A 4,0 A 7,0 A
Výstupné parametre
Napätie 230 VAC +/- 10%
Frekvencia 50 Hz/60 Hz +/- 1 Hz
Výstupný prúd 2 A 3 A 5,5 A
Tvar vlny Stupňovitá sínusoida
Batérie
Typ Elektronicky riadené, bezúdržbové, olovo - kyselinové
Množstvo x napätie x výkon (1) x 12 V x 7 Ah (1) x 12 V x 9 Ah (2) x 12 V x 7 Ah
Schválení výrobcovia batérií CSB, Panasonic, BB Battery a Yuasa
Prepínacia doba < 10 ms typická
Zálohovací čas > 10 minút
Doba nabíjania 8 hodín až na 90%
Pripojenia
Vstupné sieťové zásuvky 1 x EN60320/C14
Výstupné sieťové zásuvky 3 x EN60320/C13 3 x EN60320/C13 4 x EN60320/C13
Komunikačný port DB9 Áno
Zásuvky proti prepätiu (iba dátová) Áno
Fyzikálne vlastnosti
Rozmery jednotky (Š x D x V v mm)80 x 176,5 x 233 80 x 176,5 x 233 92 x 238 x 283
Rozmery pri preprave (Š x D x V v mm)155 x 270 x 300 155 x 270 x 300 192 x 347 x 390
Hmotnosť jednotky (kg) 3,5 3,6 6,5
Hmotnosť pri preprave (kg) 4,5 4,6 7,9
Pracovné prostredie
Prevádzková teplota 0°C až 40°C
Skladovacia teplota -15°C až 40°C
Prevádzková vlhkosť 20% až 90%
Balenie
Počet výstupných káblov 2
Softvér MultiLink na dodanom CD
Komunikácia MultiLink Kábel priložený
Štandardná záruka 2 roky
Predĺženie záruky Možné o 1 rok

Zapínanie/
Vypínanie

Poistka

USB port

Prepäťová zásuvky
telefónnych a sieťových liniek

Prívodná sieťová
šnúra

Komunikačný port DB9

Výstupné sieťové
zásuvky

Satvová
kontrolka

Kontrolka
poruchy


