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Popis 
Produktový rad iDialog Rack je ideálnym riešením 
pre ochranu počítačov a elektronických zariadení v 
domácnostiach a kanceláriách. 
Jednoduchá inštalácia a ekonomická prevádzka pre 
ochranu zariadení: 

 IT zariadenia ako počítače, média centre 
a periférie 

 televízory, domáce kiná, satelitné a digitálne 
prijímače, DVD prehrávače  

 xDSL modemy a routre 

 malé domáce spotrebiče 

 VoIP a aplikácie IT sietí 
 

Vlastnosti 
 Maximálna spoľahlivosť a ochrana počítača 

vďaka softvéru PowerShield3 

 Inštalácia je možná na počítači s Windows 8, 7, 
Hyber-V, 2012, 2008, Linux, Mac OSX 

 Malé rozmery umožňujú umiestniť iDialog Rack 
do akéhokoľvek 19IN stojanu alebo kabinetu  

 Tichá prevádzka: iDialog Rack je vhodný aj na 
ochranu digitálnych zariadení v domácnosti ako 
domáce kino, DVD prehrávače, satelitné a 
digitálne prijímače 

 
2 – ročná záruka 

Technická špecifikácia  

 
 

Modely IDR600 IDR1200 

Výkon  600VA / 360W 1200VA / 720W 

  

Vstup IDR600 IDR1200 

Menovité napätie 220 – 240 VAC 

Rozsah vstupného napätia 230 VAC (+20/-25 %) 

Menovitá frekvencia 50 / 60 Hz s autodetekciou 

  

Výstup IDR600 IDR1200 

Frekvencia pri prev. z batérií 50 alebo 60 Hz (± 1%) 

Tvar vlny pri prevádzke z batérií Pseudo-sínus 

  

Batérie IDR600 IDR1200 

Typ Bezúdržbové oloveno-kyselinové VRLA, AGM 

Čas nabíjania / doba zálohy 2 až 4 h / doba zálohy cca 5 minút (v závislosti od zaťaženia)  

  

Ďalšie parametre IDR600 IDR1200 

Hmotnosť netto  5,5 kg 9 kg 

Rozmery (šxhxv)  438 x 230 x 87 mm (19IN/2U) 438 x 300 x 87 mm (19IN/2U) 

Ochrany LVD – prepäťová - skratová 

Komunikácia USB + RS232 

Bezpečnosť a EMC 
EN62040-1-1, smernica 73/23 EEC, smernica 93/68 EEC,  

EN 62040-2 trieda B, smernica 89/336 EEC, smernica 92/31 EEC 

Prevádzková teplota  0°C až +40 ºC 

Nadmorská výška a relatívna vlhkosť max. 6000 m.n.m.; < 95% bez kondenzu 

Základné príslušenstvo Uhoľníky na  uchytenie do racku, užívateľská príručka 

Voliteľné príslušenstvo NETMAN 204 + box, MULTICOM 302 + box 
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Spoločnosť A2B, s.r.o. si vyhradzuje právo zmeny uvedených údajov bez predchádzajúceho upozornenia. (V092016) 
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