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GT MZ 
1000VA

Line Interactive

CHARAKTERYSTYKA
• Dedykowany do CCTV, sterowania bram, oświetlenia oraz zewnętrznych instalacji krytycznych

• Idealny do długich czasów podtrzymania - powyżej 12h
• Odporny na warunki atmosferyczne IP55 

• Montaż na słupie lub fundamencie
• System obejściowy By-Pass

• Obudowa wandalo odporna

UPS do zastosowań specjalnych

UPS GT MZ idealne rozwiązanie do zasilania odbiorów zlokalizowanych na zewnątrz. Dzięki zastosowaniu  obudowy odpornej na działa-
nie warunków atmosferycznych, oraz wandalo odporną. UPS idealnie sprawdza się jako źródło gwarantowanego zasilania dla CCTV,  dla 
kolei, oraz innych aplikacji umiejscowionych poza pomieszczeniami zamkniętymi. UPS może być zamontowany na ścianie, słupie, lub za 
pomocą dodatkowego fundamentu, możliwe jest zainstalowanie UPSa na poziomie gruntu. Podstawową zaletą UPSa zewnętrznego GT 
MZ jest długi czas podtrzymania bateryjnego. Dzięki zastosowaniu mocnej ładowarki, oraz przestrzeni na baterie można uzyskać czasy 
podtrzymania do ponad 36h. Dodatkowo UPS jest wyposażony standardowo w system obejściowy By-pass, styki bezpotencjałowe, oraz 

slot na kartę komunikacyjną SNMP/ GPRS, dzięki czemu możemy monitorować jego pracę zdalnie w czsie rzeczywistym. 
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MODEL GT MZ 1000VA

Moc 1000VA/600W

WEJŚCIE

Napięcie znamionowe 220V/230V/240V±25%

Częstotliwość znamionowa 50Hz / 60Hz 

Zakres częstotliwości 46Hz~54Hz (40-60HZ konfigurowalne)

Współczynnik mocy ≥0.98

WYJŚCIE

Napięcie 220V/230V/240V

Sprawność 96%

Technologia Line Interactive

Przeciążenie 110% przejście na By-Pass po 60sec.
120% przejście na By-Pass po 30sec.

Automatyczny powrót do normalnego truby pracy po ustabilizowaniu napięcia

Współczynnik szczytu 3:1

Wyjściowy Power Factor 0,6

BATERIE

Napięcie DC 24V

Ilość baterii 2 0Ah - 100Ah -12V

Ładowarka 10A

SYSTEM

Czas przełączenia ≤4ms

Wyświetlacz LED

Alarmy Przeciążenie/niski poziom naładowania baterii/zanik sieci

KOMUNIKACJA Porty komunikacyjne Slot na kartą SNMP/ RS232/styki beznapięciowe (Praca na Bypassie/UPS włączony/zanik sieci/Baterii rozładowane/przeciążenie) EPO

INNE

Wymiary (szer. x wys. x gł.) / (transport.) ------

Waga bez baterii (kg) ------

Poziom hałasu (w obrębie 1m) ≤ 45 dB

Wilgotność 0% - 95% (bez kondensacji)

Podłączenie Zaciski kablowe. Wejśćie 3x1,5mm2 2x złącza wyjściowe 3x1,5mm2

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby publikowane dane techniczne były poprawne i kompletne, jednak zalecamy kontakt z naszym Działem Handlowym 
w przypadku jakichkolwiek wątpliwości przed podjęciem decyzji o zakupie, gdyż ewentualne błędy w opisach nie stanowią podstawy do roszczeń.

*Czas podtrzymywania liczony przy PF=0,8 oraz 75% obciążenia. Skontaktuj się z naszym Działem Handlowym, aby poznać szacowany czas podtrzymania przy zastosowaniu innych parametrów. 


