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Vision Rack 

800 - 1100 VA 

 

 

 

 

 

 

 
 

Hlavní parametry 

• Vynikající ochrana 

• Vysoká dostupnost 

• Všestrannost 

• LCD display 

• Automatická regulace 

napětí (AVR) 

Řada Vision Rack je k dispozici u modelů 
od 800 VA do 1100 VA s digitální 
technologií Sunisoidal. 
Řada Vision Rack s pokročilými 
možnostmi komunikace a konektivity je 
ideálním řešením pro instalace vyžadující 
vynikající ochranu a všestrannost v 
systému napájení. Vision Rack je ideálním 
řešením pro ochranu periferních síťových 
zařízení, serverů a síťových záložních 
systémů. 
 

Další vybrané parametry 
- Nízké zkreslení vstupního proudu, 

menší jak 5% a cos φ 1; 
- Studený soft start pro náběh UPS 

z baterií; 
- Power Walk-In - pozvolný náběh UPS; 
- Možnost paralelního připojení dalších 

UPS; 
- Baterie vyměnitelné za chodu; 
- Ochrana proti zpětnému napájení do 

sítě; 

- Možnost modelů s výkonným 
dobíječi; 

- Možnost připojení externích 
bateriových modulů; 

- Multifunkční skříň navržena pro 
postavení na zem nebo jako rackové 
provedení. 

 

Funkce 

- Stabilizace a filtrování síťového napájení 
pomocí filtrů AVR a EMI pro potlačení 
atmosférických poruch 
- Možnost zapnout UPS v nepřítomnosti 
síťového napájení (studený start) 
- Vysoká spolehlivost s vestavěným 
testem baterie 
- Automatický restart (po obnovení 
napájení ze sítě, po vybití baterií) 
- Dodává se se dvěma kabely IEC pro 
napájení zátěže.  
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 VSR 800 VSR 1100 

Napětí 800 VA/640 W 1100 VA/880 W 

VSTUP  

Jmenovité napětí [Vac]  230 Vac (220, 240 V volitelné)  

Tolerance napětí 162 V – 290 V 

Frekvence 50/60 s automatickým výběrem 

Tolerance frekvence ±5% (3% na 10% konfiguratelné) 

VÝSTUP  

Jmenovité napětí  230 Vac (220, 240 V volitelné) 

Frekvence 50/60 s automatickým výběrem 

Tvar výstupu Sinusoidní  

BATERIE  

Typ VRLA AGM bezúdržbové, olověné 

Čas plného dobití 4-6 hodin  

DALŠÍ SPECIFIKACE  

Hmotnost (kg) 12 13 

Přepravní hmotnost (kg) 14,5 15,5 

Rozměry (ŠxHxV) (mm) 19“x 420 x 1U 

Přepravní rozměry (ŠxHxV) (mm) 595 x 540 x 140 

Ochrany přetížení/zkrat/podpětí/přepětí/přehřátí/přebití a hluboké vybití akumulátorů 

Komunikace USB / RS 232 / slot pro komunikační karty  

Vstupní konektory 1 IEC 320 C14 

Výstupní zásuvky 4 IEC 320 C13 

Normy EN 62040-1-1 a směrnice 2006/95/EC; EN 62040-2 a směrnice 2004/108 EC 

Pracovní teplota 0°C ~ 40°C 

Teplota skladování -15°C / 45°C 

Barva černá 

Relativní vlhkost <95% nekondenzující 

Hluk < 50 dBA 


