
• เปน UPS ชนิด Line Interactive With Stabilizer Design
• ควบคุมการทำงานอยางแมนยำดวยไมโครโปรเซสเซอร
• มี Stabilizer สำหรับปรับแรงดันอัตโนมัติ สามารถนำไปใช
   งานไดดีทั่วประเทศ
• แรงดันไฟฟาขาเขา 220 Vac+/-25% (165-275 Vac) 
• แรงดันไฟฟาขาออก 220 Vac+/-10% (โหมดปรับแรงดัน
    ไฟฟา) และ 220 Vac+/-5% (โหมดจายไฟสำรอง)
• แบตเตอรี่คุณภาพสูงมีอายุการใชงานยาวนาน
• สำรองไฟฟาไดประมาณ 10-30 นาที (ขึ้นอยูกับอุปกรณ)
• สามารถประจ�แบตเตอรี่ใหพรอมใชงานไดเร็วขึ้นกวาปกติ
• LED แสดงสถานะ On-Line, Back up และ UPS Fault
• มีชองตอสาย Network หรือสายโทรศัพท สำหรับปองกันอุปกรณ
   จากแรงดันไฟฟาสูงชั่วขณะ (ชอง Network เฉพาะรุน L-1150D)

UPS คุณภาพสูงสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร และอุปกรณที่สำคัญ 

L series

พรอมเงื่อนไขพิเศษสุด
• รับประกันคุณภาพ 2 ป เต็ม
• ฟรี! คาแรง อะไหลทุกชิ้นสวน และแบตเตอรี่
• ฟรี! ON SITE SERVICE  ในเขตกรุงเทพฯ
  และปริมณฑล

L-850A 
L-900B
L-1000C
L-1150D

850VA/325W
900VA/390W
1000VA/550W
1150VA/630W

• มี Outlet ปองกัน Surge สำหรับเครื่องพิมพ
• มี USB PORT สำหรับเชื่อมตอคอมพิวเตอร (ยกเวนรุน L-850A)
• ตัวถังผลิตดวยพลาสติกคุณภาพสูงปราศจากไฟดูด หรือไฟรั่ว
• ผลิตภัณฑมาตรฐาน ISO 9001:2008, ISO 14001:2004
   และ มอก. 1291-2545
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technical specifications

ไฟฟาขาเขา  แรงดันไฟฟาขาเขาปกติ 220Vac ±25%
 ความถี่ 50Hz ±10% (auto sensing)

ไฟฟาขาออก แรงดันไฟฟาขาออกในโหมดปรับแรงดันไฟฟา 220Vac ±10%
 แรงดันไฟฟาขาออกในโหมดจายไฟสำรอง Simulated sine wave at 220Vac ±5%
 ความถี่ 50Hz ±0.1%

ระบบปองกัน การปองกันไฟกระโชก 320 Joules, 2 ms
 การปองกันทางไฟฟาขาเขา เบรคเกอร ชนิด Reset ได     
 EMI/RFI filter 10dB at 0.15MHz, 50dB at 30MHz 
 การปองกันการใชงานเกินกำลัง (Overload) หยุดจายไฟอัตโนมัติเม่ือเกินพิกัด 110% ภายใน 60 วินาที และ 130% ภายใน 3 วินาที
 การปองกันการลัดวงจร หยุดจายไฟทันที (โหมดสำรองไฟ) หรือปองกันโดยเบรคเกอร (โหมดปรับแรงดัน)
 ระยะเวลาโอนยาย (Transfer Time)  2 milliseconds, including detection time
 ระบบปองกันไฟกระชาก    RJ-11   RJ-45/RJ-11

แบตเตอรี่ ชนิด Sealed maintenance-free lead acid
 ระยะเวลาการประจ�  4 ชั่วโมง (90% ของประจ�แบตเตอรี่เต็ม)
 การปองกัน ปองกันแบตเตอรี่เสื่อม หรือเสียจากการคายประจ�จนต่ำเกินไป และจำกัดกระแส
  สำหรับการประจ� 

ดวงไฟแสดงสถานะ การทำงาน ดวงไฟแสดงสภาวะปกติ, สำรองไฟ, ใชงานเกินพิกัด (กระพริบ)

การแจงเตือนดวยเสียง ไฟฟาดับ เสียงเตือนเปนจังหวะอยางตอเนื่อง
 แบตเตอรี่มีประจ�ต่ำ เสียงเตือนถี่
 ใชงานเกินพิกัด  เสียงเตือนยาวตอเนื่อง

อินเตอรเฟสสื่อสารขอมูล USB PORT พอรทสำหรับเชื่อมตอกับคอมพิวเตอร ชนิด USB (ยกเวนรุน L-850A)

สภาพแวดลอม  สภาวะปฏิบัติงาน ระดับความสูง 3,500 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล, ความชื้นในอากาศ 0-95%
   (non-condensing), อุณหภูมิ 0-48 °C 
 ระดับเสียงขณะทำงาน 40dBA (1 meter from surface)

คุณสมบัติทางกายภาพ ขนาดตัวเครื่อง (กวางxยาวxสูง, มิลลิเมตร)  100x287x142   146x350x160
 น้ำหนัก (กิโลกรัม) 3.55 4.25 4.9  8.0

มาตรฐานรับรอง มาตรฐานโรงงานผูผลิต    ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 
 มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก. 1291-2545

รุน L-850A  L-900B  L-1000C  L-1150D

ขนาดจายกำลัง 850VA/325W  900VA/390W   1000VA/550W   1150VA/630W

1 พอรต USB (ยกเวนรุน L-850A)  
2 สายไฟฟา Input ของ UPS
3 เตาจายไฟฟาขาออกมีวงจร
  ปองกันแรงดันไฟเกิน

4 เบรคเกอรสำหรับปองกันการลัดวงจร
5 เตาจายไฟฟาขาออก สำรองไฟฟาเมื่อดับ
6 พอรต RJ-45/RJ-11 ปองกันไฟกระชากผาน
  ระบบเครือขาย หรือระบบโทรศัพท
7 พอรต RJ-11 ปองกันไฟกระชากผานระบบโทรศัพท
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ขอมูลรายละเอียดอาจมีการแกไขโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
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