
Sursă neîntreruptibilă pentru 

centrale termice 

 

Undă sinusoidală pură 
 



De ce este indicat folosirea unei surse neîntreruptibile pentru centrale 
termice 

 
 

  
Imaginați-vă că este un eșec scurt sau prelungit  de  curent electric din cauza supraîncărcării rețelei, 
dezastru natural, sau din orice  alt motiv.  Centrala termică nu va funcționa,  cu excepția cazului  în  care 
există  un sistem de backup care poate prelua imediat  furnizarea de  curent alternativ  pentru o 
perioadă de timp. 

          

 UPS-le  gama Steady sunt proiectate să ofere acoperire pentru aparatura electrică de uz casnic  în caz de 
căderi ale alimentării de la rețea .  Este o sursă de alimentare de rezervă de încredere pentru toate 
felurile de sarcini. 

 

 

 



Prezentarea generală a produsului 

 

•  Undă de ieșire sinusoidală pură 

• Folosește technologie avansată, este echipat cu un microcontroler 

• Functie AVR (regulator automat de tensiune) 

• Afisaj color mare  LCD  pt modelele 500-1000VA și  afișaj cu LED pt. modelul 1500VA 

• Acoperire durabilă și reîncărcare în scurt timp a bateriei 

• Selector de încărcare în 3 etape- asigură încărcarea diferitelor tipuri de baterii în timp util 

• Asigură protecție la suprasarcină, supraîncărcare, descărcare baterie,  supratensiune, scurt circuit.  

• Ieșire Schuko și USB  pe panoul posterior 

• Alarmă sonoră 

• Coeficientul  între puterea aparentă- exprimată in VA și  puterea reală exprimată în Watt (W) este de 1,66 

• Design compact, atractiv. 

 

 

 

 



Noutăți privind designul 

Au fost introduse câteva elemente noi privind designul după cum urmează: 

 

 

• Pe cutia produsului va apare sigla               indicând că este un produs nou  

 

•  Produsele au nume personalizată:    

 

 



Specificații și parametrii principali 

 

Nr. Model 
 

Capacitate 
Tensiune 
baterie 

Dimensiune 
     (L x l x H ) 

UPS-HEATST-STEADY500VA-WL 500VA/300W 12VDC 300x130x273.5mm 

UPS-HEATST-STEADY800VA-WL 800VA/480W  
12VDC 

 
300x130x273.5mm 

  UPS-HEATST-STEADY1000VA-WL  
1000VA/600W 

 
24VDC 

300x130x273.5mm 

UPS-HEATST-STEADY1500VA-WL 1500VA/900W 24VDC 390x156x273.5mm 

Tensiune de intrare 140-270VAC 

Frecventa de intrare 45-65 Hz 

Tensiune iesire                                220 VAC 

Precizie tensiune iesire Mod baterii:  ±5%;   Mod  retea:  -13% ;   +10% 

Frecventa iesire Mod baterii 50/60 Hz    +/- 1%  

Mod retea: sincronizat cu frecventa de intrare 

Unda iesire Unda sinusoidala pura 

Eficienta Mod baterii:  >75% ; Mod retea:  >95% 

Timp de transfer <8ms 

Afisaj               LCD sau LED 

Curent de incarcare 3 nivele  selectabile 

Mic (3A~5A)     

Mediu(7A~9A) 

Mare(13A~15A) 

Protectie Suprasarcina,  Supraincalzire,  Supraincarcare, 

Descarcare, Supratensiune, Scurt-circuit 

Sonerie alarma Mod baterie, Tensiune scazuta baterie, Suprasarcina, 
Supraincalzire 

Incarcare port USB                       5VDC, 700mA max 

Standard de siguranta       CE (EMC+LVD) 

Temperatura de functionare     -10°C ~ +40°C 

Umiditate de functionare        - 10% ~ 90%,  non-condens 

Temperatura depozitare -20°C  ~ +45°C 

Zgomot <56dB,  la 1m distanta cu sarcina completa 

Nivel IP IP20 

Clasa de protectie I 



Prezentarea panourilor 

 

 

 

 

 

• 1-  Comutator pornire, oprire 

• 2-  Buton oprire temporară sonor 

• 3-  Afișaj LCD 

• 4-  Indicator LED "Mod de rețea" 

• 5-  Indicator LED "Inversie" 

• 6-  Indicator LED "Baterie descărcată" 

• 7-  Indicator LED “Încărcare" 

• 8-  Indicator LED "Supraîncărcare" 

  
 

Pentru modelele 500-1000VA 

Pentru modelele 1500VA 



Explicația simbolurilor în afișajul LCD 

 
 

 

 

 
• Output voltage -Tensiune  ieșire 

• Battery capacity - Capacitate baterie 

• Input voltage - Tensiune intrare 

• Load capacity - Capacitate de încărcare 

• Overload - Supraîncărcare 

• Mains mode - Mod de  rețea 

• Error  - Eroare 

• Battery mod -Mode de baterie 

 



Comparație UPS model nou și model existent 
 

Parametrii Caracteristici model nou Caracteristici model vechi 
Tensiune de intrare 140-270VAC 140-270VAC 

Frecventa de intrare 45-65 Hz 45-65 Hz 

Tensiune iesire  220 VAC 220 VAC 

Precizie tensiune iesire Mod baterii: ±5%;   Mod retea: -13%, +10% Mod baterii: ±5%;   Mod retea: -13%, +10% 

Frecventa iesire Mod baterii 50/60 Hz  +/- 1%  Mod baterii 50/60 Hz  +/- 1%  

Mod retea: sincronizat cu frecventa de intrare Mod retea: sincronizat cu frecventa de intrare 

Unda iesire Unda sinusoidala pura Unda sinusoidala pura 

Eficienta Mod baterii: >75% ; Mod retea: >95% Mod baterii: >75% ; Mod retea: >95% 

Timp de transfer <8ms <8ms 

Afisaj         LCD sau LED             Digital color LED 

Curent de incarcare 3 nivele selectabile de uilizator:                  

Mic: (3A~5A)  

    Mediu: (7A~9A)  

       Mare : (13A~15A) 

10~13A 

Protectie Suprasarcina, Supraincalzire, Supraincarcare, Suprasarcina, Supraincalzire, Supraincarcare, 

Descarcare, Supratensiune, Scurt-circuit Descarcare, Supratensiune, Scurt-circuit 

Sonerie alarma Mod baterie, Tensiune scazuta baterie,       

Suprasarcina, Supraincalzire, Alte erori 

Mod baterie, Tensiune scazuta baterie, 

Suprasarcina, Supraincalzire, Alte erori 

Ieșire  USB                       5VDC, 700mA max - 
Compatibil generator Da 

Da 
Standard de siguranta           CE (EMC+LVD)           CE (EMC+LVD) 

Temperatura de functionare -10°C ~ +40°C -10°C ~ +40°C 

Umiditate de functionare        - 10% ~ 90%, non-condens        - 10% ~ 90%, non-condens 

Temperatura depozitare -20°C  ~ +45°C -20°C  ~ +45°C 

Zgomot <56dB, la 1m distanta cu sarcina completa <56dB, la 1m distanta cu sarcina completa 

Nivel IP IP20 IP20 

Clasa de protectie I I 


