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Popis 
Produktový rad iPlug je ideálnym riešením pre 
ochranu domácich a malých kancelárskych 
systémov. Kompaktne rozmery a univerzálnosť 
(tlačidlové ovládanie, stavový LED panel, batérie 
vymeniteľné užívateľom) radia iPlug k jednoducho 
montovateľným zdrojom nepretržitého napájania pre 
použitie v domácom prostredí na ochranu systémov 
pred prepätím a výpadkami napájania. 
Pri poruche siete je pripojená technológia  napájaná 
z invertora s pseudo-sínusovým tvarom napätia. 
Poskytuje dostatočný čas prevádzky pre počítačový 
systém na vypnutie  pomocou softvéru  
PowerShieled3. 
 
Univerzálnosť, robustnosť a moderný dizajn 
Kompaktný a ergonomický dizajn iPlug umožňuje 
jednoduchú inštaláciu v profesionálnom a domácom 
prostredí.  
iPlug je maximálne univerzálny a vďaka inovačnému 
káblovému manažmentu zabezpečuje jednoduché 
usporiadanie kabeláže. 
 
Zdokonalená komunikácia 
Softvér PowerShield3  umožňuje bezpečné vypnutie 
zapojených IT systémov pri výpadku napájacej siete. 
PowerShield3 poskytuje výkonný a intuitívny 
manažment zdroja UPS, využíva zobrazenie 
pomocou stĺpcového grafu pre dôležité prevádzkové 
informácie. 
 
Automatický reštart 
Zdroj UPS sa v prípade vypnutia následkom vybitia 
batérií pri dlhom výpadku napájania automaticky 
reštartuje po obnove napájacej siete. 
 
 
 
 

 
ECO Line ochrana životného prostredia 
Zdroje UPS rady iPlug majú vypínacie tlačidlo pre 
zníženie spotreby energie na nulu počas 
dlhodobého obdobia nečinnosti (ECO LINE). 
 
Aplikácie 

 LCD monitory 

 Osobné počítače 

 Video terminály 

 Tlačiarne 

 Skenery 

 Faxy 
 
 
Vlastnosti 

 Kompaktný a ergonomický 

 5 zásuviek s ochranou proti výpadku napájania 

 3 zásuvky s ochranou proti prepätiu pre 
napájanie záťaže s veľkým odberom pri nábehu,  
napr. laserové tlačiarne 

 Možnosť zapnúť UPS bez napájania zo siete 
(Cold Start) 

 Užívateľom vymeniteľné batérie 

 USB rozhranie 

 Umiestnenie na stole alebo na podlahe 

 Napájací kábel 

 Vstavaná skratová ochrana  

 Automatický reštart  

 GS/Nemko bezpečnostný certifikát 

 Voliteľné verzie zásuviek French (2P+T), British, 
Schuko a Italian 
 

        
 

 softvér PowerShield3 pre Windows 8, 7, Hyper-V, 
2012, 2008,Linux, Mac OS X 

 funkcia plug and play 
 
2 – ročná záruka 
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Technická špecifikácia 
Modely IPG 600 IPG 800 

Výkon  600VA / 360W 800VA / 480W 

  

Vstup IPG 600 IPG 800 

Menovité napätie 220 – 240 VAC 

Rozsah vstupného 
napätia 

230 VAC (+20/-25 %) 

Menovitá frekvencia 50 / 60 Hz +/- 1 %  

  

Výstup IPG 600 IPG 800 

Napätie pri prevádzke 
zo siete  

230 VAC (+20/-25 %) 

Napätie pri prevádzke 
z batérií 

230 VAC (+/-10 %) 

Frekvencia pri 
prevádzke z batérií 

50 alebo 60 Hz (± 1%) 

Tvar vlny pri prevádzke 
z batérií 

Pseudo-sínus 

  

Batérie IPG 600 IPG 800 

Typ Bezúdržbové oloveno-kyselinové VRLA, AGM 

Čas nabíjania 6 až 8 h 

  

Ďalšie parametre IPG 600 IPG 800 

Hmotnosť netto (kg) 3,7 4,1 

Hmotnosť brutto (kg) 4 4,4 

Rozmery (šxhxv) (mm)  185 x 313 x 99 

Rozmery balenia 
(šxhxv) (mm)  

260 x 380 x 140 

Ochrany LVD – prepäťova - skratová 

Komunikácia USB 

Výstupné zásuvky 6 ks (Shuko alebo Italian alebo French alebo British) + 2 x IEC 320 C13 

Bezpečnosť a EMC EN62040-1-1, smernica 2006/95/EC,  EN 62040-3, EN 62040-2, smernica 2004/108/EC 

Certifikáty CE; GS/NEMKO na Shuko verzie 

Prevádzková teplota  0°C až +40 ºC 

Farba čierna 

Nadmorská výška a 
relatívna vlhkosť 

max. 6000 m.n.m.; < 95% bez kondenzu 

Základné príslušenstvo Napájací kábel, užívateľská príručka 

  

Detaily 
 

 

 
Spoločnosť A2B, s.r.o. si vyhradzuje právo zmeny uvedených údajov bez predchádzajúceho upozornenia. (V092016) 
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