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inteligentny uk³ad ³adowania baterii Cool Battery 
Charging (CBC) przed³u¿aj¹cy ich ¿ywotnoœæ, 
wykorzystuj¹cy elementy wewnêtrznego falownika
mikroprocesorowa kontrola wszystkich parametrów
odpornoœæ na przeci¹¿enia
zabezpieczenie przed zwarciem
system pasywnych filtrów sieciowych
mo¿liwoœæ pod³¹czenia do trzech modu³ów 
bateryjnych 
wbudowany akumulator pojemnoœci 14 Ah
wygodny i uniwersalny sposób pod³¹czania okablo-
wania
24 miesi¹ce gwarancji

UPS zabezpiecza urz¹dzenia do niego pod³¹czone 
przed zanikami napiêcia w sieci, chroni przed spadkiem 
napiêcia oraz eliminuje mo¿liwoœæ uszkodzeñ w wyniku 
przepiêæ w sieci elektrycznej.
UPS EVER SPECLINE dedykowany jest przede 
wszystkim do zabezpieczenia pracy kot³ów centralnego 
ogrzewania pomp, uk³adów sterowania oraz automa-
tyki. Ups daje mo¿liwoœæ wyd³u¿enia czasu pracy 
poprzez dok³adanie dodatkowych modu³ów bateryjnych 
firmy Ever. Alternatywnym rozwi¹zaniem wyd³u¿enia 
czasu podtrzymania jest zastosowanie akumulatora 
samochodowego. 

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

system Clear Digital Sinus (CDS) - system generacji 
napiêcia wyjœciowego o kszta³cie idealnim 
sinusoidalnym. Takie rozwi¹zanie daje szersze 
mo¿liwoœci pod³¹czania urz¹dzeñ czu³ych na kszta³t 
napiêcia zasilaj¹cego
synchronizacja z sieci¹
“zimny start”- mo¿liwoœæ uruchomienia bez 
pod³¹czonej sieci
dŸwiêkowa sygnalizacja roz³adowania baterii
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ZABEZPIECZENIA

PRZECI¥¯ENIOWE
Zasilacz sygnalizuje przeci¹¿enie dla obci¹¿enia powy¿ej 110% mocy znamionowej zasilacza. Sygnalizacja 
wystêpuje tylko przy pracy z baterii. 
Zasilacz:
- w zakresie 200-400W wy³¹cza siê po 30 sekundach
- powy¿ej 400W wy³¹cza siê w ci¹gu 5 sekund
Dioda LED znajduj¹ca siê na panelu czo³owym zaczyna szybko pulsowaæ, a sygna³ dŸwiêkowy jest przerywany.

PRZECIWZWARCIOWE
Zasilacz wyposa¿ony jest w bezpiecznik topikowy na wejœciu sieci oraz bezpiecznik elektroniczny na wyjœciu.  
Bezpiecznik elektroniczny dzia³a tylko przy pracy bateryjnej. Zadzia³anie bezpiecznika elektronicznego syg-
nalizowane jest przez szybko migaj¹c¹ diodê LED. Stan zwarcia sygnalizowany jest równie¿ przez bardzo szybki 
przerywany sygna³ dŸwiêkowy. 

NADNAPIÊCIOWE AKUMULATORA
Zasilacz zabezpieczony jest na wypadek pod³¹czenia akumulatora o napiêciu wy¿szym ni¿ znamionowe. W takim 
przypadku przepaleniu ulegnie samochodowy bezpiecznik topikowy.

ODWROTNE POD£¥CZENIE AKUMULATORA
Zasilacz zabezpieczony jest na wypadek odwrotnego pod³¹czenia akumulatora. W przypadku zadzia³ania 
zabezpieczenia nadnapiêciowego lub odwrotnej polaryzacji akumulatora, poza przepaleniem siê bezpiecznika 
UNIVAL, uszkodzeniu równie¿ ulega dioda zabezpieczaj¹ca. W takiej sytuacji nale¿y siê zwróciæ do serwisu 
producenta w celu wymiany uszkodzonych ele-mentów.

NADPR¥DOWE AKUMULATORA
Zasilacz zabezpieczony jest na wypadek przekroczenia maksymalnego pr¹du akumulatora dwoma zabezpie-
czeniami:
- elektronicznie 
- bezpiecznikiem samochodowym typu UNIVAL 19mm 40A

SPECLINE - mocowanie / panel tylny SPECLINE Modu³ Bateryjny - mocowanie / 
panel tylny
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PANEL CZO£OWY

1) Czerwona dioda sygnalizacyjna  obrazuje ró¿ne tryby pracy zasilacza symbolicznie 
oznaczone znakami graficznymi:

a) ci¹g³e œwiecenie czerwonej diody LED oznacza pracê sieciow¹.
b) pulsowanie czerwonej diody LED, co 2,5 sek. oznacza ³adowanie baterii.
c) pulsowanie czerwonej diody LED i przerywany sygna³ dŸwiêkowy oznacza pracê z 
baterii; gdy sygna³ przejdzie w ci¹g³y do wy³¹czenia UPS'a pozostaje max.30 s.
d) szybkie pulsowanie czerwonej diody LED i sygna³u dŸwiêkowego oznacza 
przeci¹¿enie lub zwarcie.

2) Wy³¹cznik urz¹dzenia - przy braku napiêcia w sieci lub, gdy zasilacz nie jest 
pod³¹czony do sieci, uruchamia zasilacz w trybie pracy bateryjnej  patrz równie¿ “zimny 
start” przerywanym sygna³em dŸwiêkowym sygnalizuje zwarcie na wyjœciu zasilacza.

PANEL POD£¥CZENIOWY

1) Gniazdo bezpiecznika wejœciowego  T2,5A 250V
2)  Gniazdo bezpiecznika akumulatora typu UNIVAL 19mm 40A
3)  Przy³¹czeniowe z³¹cza œrubowe

INSTALACJA MODU£ÓW BATERYJNYCH

POD£¥CZENIE  MODU£ÓW   BATERYJNYCH
Do zasilacza pod³¹czyæ mo¿na 1-3 modu³ów bateryjnych 42Ah. Po³¹czenia nale¿y wykonaæ przewodami 

2o przekroju minimum 2,5mm . Z³¹cza oznaczone BATERIA1 oraz BATERIA2 s¹ po³¹czone równolegle. Brak 
mo¿liwoœci ³¹czenia z akumulatorem samochodowym. 
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Produkt zgodny z CE / Wyprodukowany w Polsce

Czêstotliwoœæ napiêcia wyjœciowego

Filtracja napiêcia wyjœciowego

Zabezpieczenie przeciwzwarciowe

Zabezpieczenie przeci¹¿eniowe

50Hz +/- 1Hz

LC

elektroniczne + bezpiecznik topikowy

elektroniczne + bezpiecznik topikowy

Napiêcie wyjœciowe (wartoœæ skuteczna)

Kszta³t napiêcia wyjœciowego

Progi prze³¹czania: UPS - sieæ 

~230V ± 5%

~189V - ~259V ± 2%

sinus

PRACA BATERYJNA

Czêstotliwoœæ napiêcia wejœciowego

Zakres napiêcia wyjœciowego 

Progi prze³¹czenia: sieæ - UPS

Kszta³t napiêcia wyjœciowego

Czas prze³¹czenia na pracê z baterii

Filtracja napiêcia wyjœciowego

~184V - ~264V ± 2%

45Hz - 55Hz ± 1Hz

~184V - ~264V ± 2%

~184V - ~264V ± 2%

<3 ms

filtr przeciwzak³óceniowy RFI/EMI t³umik warystorowy

sinus

TYP / PARAMETRY

Moc wyjœciowa maksymalna (30 sek.)

Znamionowa moc wyjœciowa

Temperatura pracy 

Wilgotnoœæ wzglêdna w czasie pracy

Wysokoœæ n.p.m.

Sygnalizacja

Bezpieczniki

700VA/400W

o0 - 35 C

20% do 80% (bez kondensacji)

do 1000 m

Akustyczno-optyczna

Szklany 5 x 20 mm 5A

Unival 19mm 40A
Unival 19mm 40A

ZASILACZ UPS MODU£ BATERYJNY

Temperatura przechowywania o0 - 45 C

Wilgotnoœæ wzglêdna w czasie przechowywania 20% do 95% (bez kondensacji)

200W

PRACA SIECIOWA

Czas powrotu na pracê sieciow¹

Czas podtrzymania  akumulatory wewnêtrzne (100%/50%P )ZN

Czas podtrzymania 1 modu³ (100%/50%P )ZN

Czas podtrzymania 2 modu³y (100%/50%P )ZN

Czas podtrzymania 3 modu³y (100%/50%P )ZN

Akumulatory wewnêtrzne zasilacza

Akumulatory modu³u bateryjnego

Czas ³adowania modu³u 42Ah do 90 % pojemnoœci 

Maksymalna liczba modu³ów bateryjnych  42Ah 

0 ms

35 min / 1h 10 min

2h 30min / 5h 10min

4h 35min / 9h 30min

7h / 14h

2xVRLA 12V /7 Ah

6xVRLA 12V /7 Ah

10 h

3 szt

Masa zasilacza

PARAMETRY MECHANICZNE

Wymiary - (wys. x szer. x g³.) 367 x 209 x 119 mm

10 kg

367 x  x 125 mm125

Pozycja pracy wisz¹ca lub le¿¹ca

Pozycja transportu le¿¹ca

17 kg

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany w/w parametrów technicznych bez uprzedniego powiadomienia.

PARAMETRY TECHNICZNE
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