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 INSTRUC�IUNI PRIVIND SIGURAN�A �I COMPATIBILITATEA 

ELECTROMAGNETIC� 
 
Acest manual con�ine instruc�iuni importante privind siguran�a. V� rug�m s� citi�i �i s� urma�i aceste  
instruc�iuni cu aten�ie în timpul instal�rii �i utiliz�rii echipamentului. Citi�i acest manual am�nun�it înainte 
de a încerca s� despacheta�i, instala�i sau utiliza�i sistemul dvs. de alimentare de urgen�� (EPS). 
 
ATEN�IE! Pentru a preveni riscul de incendiu sau electrocutare, instala�i echipamentul într-o zon� 
controlat� din punct de vedere al temperaturii �i umidit��ii, în interior, f�r� elemente conductoare 
contaminante. (V� rug�m s� consulta�i specifica�iile pentru domeniul acceptabil de temperatur� �i 
umiditate). 
ATEN�IE! Pentru a reduce riscul de electrocutare, nu îndep�rta�i carcasa, decât pentru service-ul 
bateriei. Nu exist� alte piese pentru între�inere în interior, cu excep�ia bateriei. 
ATEN�IE! EPS trebuie conectat la o priz� c.a. cu protec�ie cu întrerup�tor. Nu conecta�i la o priz� f�r� 
împ�mântare. Dac� dori�i s� dezactiva�i acest echipament, opri�i-l �i scoate�i-l din priz�. 
ATEN�IE! Pentru a evita electrocutarea, opri�i echipamentul �i scoate�i-l din priza de c.a. înainte de 
opera�iile de între�inere, de înlocuire a bateriei externe sau de instalarea echipamentului.  
ATEN�IE! Pentru a reduce  riscul de incendiu, conecta�i EPS numai la un circuit cu protec�ie 
maximal� la supra-curent de 10 amperi, conform cerin�elor CE. 
ATEN�IE! Priza de conectare (priz� anti-�oc) trebuie s� fie u�or accesibil� �i aproape de EPS. 
ATEN�IE! V� rug�m s� utiliza�i numai cablu de alimentare testat VDE, marcat CE (de ex. Cablul de 
alimentare al echipamentului dvs.) pentru a conecta EPS la priza din sistemul electric al cl�dirii (priz� 
anti-�oc). 
ATEN�IE! V� rug�m s� utiliza�i numai cablu de alimentare testat VDE, marcat CE pentru a conecta 
sarcinile la EPS. 
ATEN�IE! La instalarea echipamentului, asigura�i-v� c� suma valorilor curentului de dispersie al EPS 
�i al echipamentului conectat nu dep��e�te 3.5mA. 
ATEN�IE! Nu deconecta�i cablul de alimentare de la EPS sau de la priza din sistemul electric al cl�dirii 
(priz� anti-�oc) în timpul func�ion�rii, deoarece acest lucru ar anula împ�mântarea de protec�ie a EPS 
�i a tuturor sarcinilor conectate. 
ATENTIE! Este un produs de clasa A. in cazul utilizarii in domeniul casnic pot aparea interferente radio, 
cazul in care trebuisec luate masuri adecvate. 
NU UTILIZA�I PENTRU ECHIPAMENTE MEDICALE SAU DE SUS�INERE A VIE�II! 
NU utiliza�i  în nici o situa�ie  care  ar  afecta func�ionarea �i siguran�a oric�rui echipament  de 
men�inere a vie�ii, a oric�ror aplica�ii medicale sau pentru îngrijirea pacien�ilor. 
NU  UTILIZA�I  PENTRU  SAU  ÎN  APROPIEREA  ACVARIILOR!  Pentru  a  reduce  
riscul  de electrocutare, nu utiliza�i aparatul pentru sau în apropierea unui acvariu. Condensul de la 
acvariu poate cauza scurt-circuitarea echipamentului. 
NU INSTALA�I EPS ÎN LOCURI UNDE AR FI EXPUS DIRECT LA SOARE SAU LÂNG� SURSE DE 
C�LDUR�! 
NU BLOCA�I FANTELE DE VENTILARE DIN CARCASA EPS! 
 
SIGURAN�A: 
EN62040-1-1 
 
INTERFEREN�A ELECTROMAGNETIC� (EMI): 
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Emisie condus�: IEC/EN 62040-2…Categoria C2 
Emisie radiat�: IEC/EN 62040-2……Categoria C2 
Curent Armonici: IEC/EN61000-3-2 
Fluctua�ii �i intermiten�e de tensiune: IEC/EN61000-3-3 
 
SPECTRU ELECTROMAGNETIC (EMS): 
IEC/EN61000-4-2 (ESD) 
IEC/EN61000-4-3 (RS) 
IEC/EN61000-4-4 (EFT) 
IEC/EN61000-4-5 (desc�rc�tor) 
IEC/EN61000-2-2 (imunitate la semnale de frecven�� joas�) 
 
 

INSTALAREA EPS 
 
Dezambalare 
Inspecta�i EPS la recep�ie. Cutia trebuie s� con�in� urm�toarele: 
Unitate EPS x 1; Manual de utilizare x 1; Cablu de alimentare x 1; sigurante DC x2 
 
Regulator automat de tensiune 
Energia de la compania de utilit��i este inconsistent�. EPS cre�te joasa tensiune la 230 vol�i, care este 
tensiunea sigur� pentru un computer. EPS asigur� automat backup bateriei (este necesar� conectarea 
la o baterie extern�) dac� tensiune scade sub 170 vol�i sau dep��e�te 270 vol�i. 
 
Ghid instalare hardware 
1. Noul system EPS poate fi utilizat imediat dupa receptie. Totusi este indicat ca bateria externa sa 

fie incarcata cel putin 8 ore ca sa fiti siguri ca este incarcata la capacitatea maxima. Pentru 
incarcarea bateriei externe este sufficient ca EPS-ul sa fie legat la retea si sa fie pornit. 

2. NU utiliza�i aparatul cu echipamente medicale sau de sus�inere a vie�ii. NU utiliza�i pentru sau 
lâng� acvarii, deoarece condensul poate duce la scurt-circuitarea unit��ii. 

3. Dup�  conectarea  firelor,  conecta�i  EPS  la  o  priza  de  perete  bipolar�,  cu  3  
fire  �i împ�mântare. Asigura�i-v� c� priza de perete este protejat� printr-un fuzibil sau 
întrerup�tor �i nu deserve�te echipamente cu consum energetic mare (ex.: aer condi�ionat, 
copiator, etc.). Garan�ia interzice folosirea prelungitoarelor, izolatoarelor �i desc�rc�torilor. 

4. Ap�sa�i  întrerup�torul  de  alimentare  pentru  a  porni  aparatul.  Indicatorul  Pornit  se  
va aprinde iar aparatul va emite un bip sonor. 

5. Daca este detectat o suprasarcina, va fi emis un semnal audio urmat de un bip lung. Ca sa 
corectati, EPS-ul va trebui oprit si scos cablul de alimentare din priza. Sa va asigurati ca aparatele 
legate nu depasesc capacitatea nominala al UPS-lui (600VA/420W pentru CPS6000E-DE). In 
cazul in care capacitatea este depasita, va aparea suprasarcina care poate cauza oprirea 
EPS-ului sau arderea sigurantei. Pentru mai multe informatii verificati sectiunea “ Depanare”. 

6. Pentru a men�ine performan�a optim� de înc�rcare a bateriei, asigura�i-v� c� EPS este conectat 
tot timpul la o priz� cu c.a. 

7. UPS-ul este fabricat pe orizontala pentru montare doar pe perete. Pentru siguranta va rugam sa 
urmati directia prezentata in poza de mai jos 
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OPERATIUNE DE BAZA 
 
PREZENTARE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Întrerup�tor 

Utilizat ca întrerup�tor principal on/off pentru echipamentele conectate la prizele alimentate cu 
bateria. 

2. Indicator ”Pornit” 
Acest LED se afl� deasupra întrerup�torului. El lumineaz� atunci când starea re�elei este normal �i 
prizele EPS genereaz� energie, f�r� desc�rc�ri sau vârfuri. 

3. Afi�aj multifunc�ional LCD 
Afi�ajul LCD de înalt� rezolu�ie �i inteligent, arat� toate informa�iile EPS sub form� de icoane �i 
mesaje. Pentru mai multe informa�ii, consulta�i sec�iunea DEFINI�II PENTRU INDICATORII LCD. 

4. Întrerup�tor afi�aj LCD / comutator selectat 
Utilizatorii pot monitoriza starea EPS �i pot seta func�ii utilizând întrerup�torul. Oprirea / pornirea 
alarmei pot fi �i ele controlate de la întrerup�tor. V� rug�m s� consulta�i sec�iunea ”Chestionare stare 
EPS �i Setare func�ii” pentru mai multe detalii. 

5. Ie�ire c.a. 
Unitatea are un stecher Schuko pentru echipamentele conectate, pentru a asigura func�ionarea 
temporar� neîntrerupt� în timpul unei întreruperi de tensiune. Ie�irea max. Este de 6.3A; puterea 
max. a ie�irii este de 420W. 
Not�! Lungimea maxim� a cablului este de 10 metri iar diametrul cablului trebuie s� fie de cel 
pu�in 14AWG. 

6. Intrare c.a. 
Conectati la sursa de alimentare prin cablu de alimentare 
Not�: diametrul cablurilor de distribu�ie trebuie s� fie de cel pu�in 1.0mm 
Siguranta pentru intrare 
Siguranta asigura protectie impotriva suprasarcinii 
Nota: siguranta de intrare este de 6.3A/250V 

7. Cablu pentru baterie negru (Negativ -) 
Conectati cablu negru, negativ la borna negative a acumulatorului exter. Nota: Cablul pentru baterie 
este de 10AWG /4picioare 
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8. Cablu pentru baterie rosu (pozitiv +) 
Conectati cablu rosu, pozitiv la borna pozitiva a acumulatorului extern. Nota: Cablul pentru baterie 
este de 10AWG /4picioare 

9. Sigurnata DC 
Siguranta furnizeaza o protectie la supratensiune optima pentru operare in modul baterie. 

 
 

ÎNLOCUIREA BATERIEI 
 

ATEN�IE! Citi�i �i urma�i sec�iunea INSTRUC�IUNI IMPORTANTE DE SIGURAN�� înainte de a 
interveni asupra bateriei. Service-ul bateriei trebuie efectuat numai de profesioni�ti califica�i. 
ATEN�IE! Utiliza�i numai tipul �i num�rul specificate de baterii externe. V� rug�m s� consulta�i 
specifica�iile tehnice pentru înlocuirea bateriilor. 
ATEN�IE! Bateria poate prezenta risc de electrocutare. Nu arunca�i bateria în foc, deoarece poate  
exploda. Urma�i toate reglement�rile locale cu privire la aruncarea corect� a bateriilor. Bateriile pe baz� 
de acid de plumb ar trebui reciclate. 
ATEN�IE! Nu deschide�i sau deteriora�i bateriile. Electroli�ii elibera�i sunt periculo�i pentru piele �i ochi 
�i pot fi toxici. 
ATEN�IE! O baterie poate prezenta un risc mare de curent de scurt-circuit �i electrocutare.  
 
Lua�i-v� urm�toarele precau�ii înainte de a înlocui bateria:  
1. Îndep�rta�i toate ceasurile, inelele sau alte obiecte metalice. 
2. Folosi�i numai unelte cu mânere izolate. 
3. Nu a�eza�i unelte sau piese metalice pe baterie sau pe borne. 
4. Purta�i m�nu�i �i cizme de cauciuc. 
5. Determina�i dac� bateria extern� este legat� incorect la p�mânt. Dac� e împ�mântat�, îndep�ra�i  

sursa leg�rii la p�mânt. CONTACTUL CU BATERIA LEGAT� LA P�MÂNT POATE DUCE LA 
ELECTROCUTARE! 

 
 DEFINI�II PENTRU INDICATOARELE LCD 

 
 
 
Afi�ajul LCD indic� o varietate de situa�ii opera�ionale ale  
EPS. Toate descrierile se aplic� atunci când EPS este  
conectat la o priz� de c.a. �i este pornit, sau atunci când  
EPS func�ioneaz� pe baterie. 
 
 
1. Contor  TENSIUNE  DE  INTRARE:  Acest  contor  m�soar�  tensiunea  c.a.  pe  care  
EPS  o prime�te de la priza de alimentare. EPS este proiectat, cu ajutorul regl�rii automate a tensiunii, 
s� alimenteze  continuu echipamentele conectate cu tensiune de ie�ire stabil�, de 230V. În cazul unei 
pierderi complete de energie, a unei defec�iuni severe sau a supratensiunii, EPS se va baza pe bateria 
sa  extern�  pentru a furniza tensiune  de  ie�ire  consistent� de 230V. Contorul pentru tensiunea 
de  intrare poate fi utilizat ca unealt� de diagnosticare pentru a identifica calitatea slab� a energiei de 
intrare. 
2. Contor  TENSIUNE  DE  IE�IRE:  Acest  contor  m�soar�  tensiunea  c.a.  pe  care  

�
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EPS  o furnizeaz� computerului. Acesta afi�eaz� modul normal de linie, modul AVR �i modul backup 
baterie. 
3. Icoana  NORMAL  MODE  (MOD  NORMAL):  Aceast�  icoan�  se  va  aprinde  când  
EPS func�ioneaz� în condi�ii normale. 
4. Icoana ON BAT (pe Baterie): În cazul unei defec�iuni sau întreruperi severe, apari�ia acestei icoane  
�i  activarea unei alarme (dou� bipuri scurte) indic� faptul c� EPS func�ionez� cu ajutorul  bateriilor.  
Imediat ce bateriile r�mân f�r� energie, o perioad� de timp, va ap�rea o alarm� continu�  (dou� bipuri 
scurte). Dac� se întâmpl� acest lucru, este recomandat s� v� salva�i fi�ierele �i s� v� opri�i manual 
echipamentul, cât mai repede posibil. 
5. Icoana SILENT MODE (MOD SILEN�IONS): Apari�ia aceastei icoane indic� faptul c� soneria nu 
sun� în mod silen�ios pân� la capacitatea bateriei desc�rcate. 
6. Icoana OVER LOAD (SUPRASARCIN�): Apari�ia acestei icoane �i a unei alarme activate indic� o 
condi�ie de suprasarcin�. Pentru a sc�dea suprasarcina, deconecta�i echipamentul de la prizele EPS 
pân� când icoana dispare �i alarma nu mai este activat�. 
7. CAPACITATEA DE ÎNC�RCARE: capacitatea de înc�rcare este afi�at� �i pe graficul cu bare; 
fiecare segment reprezint� 25% din capacitatea de înc�rcare. 
8. TENSIUNEA BATERIEI: BATT. VOLTAGE indic� tensiunea bateriei. 
 
 

CHESTIONARE STARE EPS �I SETARE FUNC�II 
 
Mod general 
a. Ap�sa�i butonul “Display” pentru a verifica starea EPS. 

 

Elemente U.m. 

Tensiune intrare V 

Tensiune ie�ire V 

Capacitate de înc�rcare % 

Tensiune baterie V 

 
b. Ap�sa�i �i �ine�i ap�sat butonul Display timp de 4 secunde. 

� Dac� aparatul se afl� în Mod Baterie, acesta intr� în modul silen�ios. Ap�sa�i din nou timp de 
4 secunde �i va reveni la modul normal (sonerie). 

� Dac� aparatul se afl� în Mod Linie, acesta demareaz� auto-testarea. 
c. Dac� nu atinge�i butonul Display mai mult de 30 de secunde, fundalul LCD se va stinge automat. 
 
Mod setare 
 
Pasul 1: �ine�i ap�sat butonul Display timp de 10 secunde pentru a intra în modul de setare al EPS. 
Aprinderea icoanelor 1, 2 ale EPS indic� modul Setare. 
Pasul 2: Ap�sând butonul Display, utilizatorii pot naviga prin func�iile de setare. Func�iile setabile de 
c�tre utilizator sunt urm�toarele: 
 
a. Durat� temporizare: Durata de timp între comutarea de la Mod Baterie la Mod Linie. Exist� 9 

set�ri diferite. Setarea implicit� este 0.0 minute. 
Descrierea func�iei: Aparatul va comuta de la Modul Baterie la Modul Linie dup� ce transmisia 
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energiei c.a. ajunge la stabilitate într-o durat� de timp prestabilit�. 
b. Curent de înc�rcare: Func�ia regleaz� curentul de înc�rcare al bateriei, în func�ie de capacitatea 

bateriilor conectate. Acesta poate fi configurat la 25, 50, 75 �i 100%. Setarea  implicit�  este  
75%.  100%  indic�  faptul  c�  curentul  de  înc�rcare  este  de aproximativ 10Amps. 

c. Tensiune nominal� de ie�ire: Configureaz� tensiunea / electricitatea corect� furnizat� în zona  /  
�ara unde este utilizat EPS. Pot fi selectate valorile 220V, 230V. Valoarea implicit� a sistemului 
este de 230V. 
Descrierea func�iei: Compensarea dinamic� a tensiunii AVR func�ioneaz� automat, pe baza 
set�rilor tensiunii sistemului. 

d. Toleran�a Frecven�ei Statice: Exist� 6 valori disponibile (1,2,4,6,8,10%), iar valoarea implicit� 
este +/-6%. 
Descrierea func�iei: Valorile pot fi reglate în func�ie de calitatea electricit��ii utilizate. 

e. Viteza de varia�ie a tensiunii de ie�ire (”Slew rate”): denumit� �i Toleran�a la frecven�a dinamic�.  
Exist�  5  valori  diferite  (0.25,0.5,1,2,4  Hz/Sec).  Valoarea  implicit�  este 
4Hz/sec. 
Descrierea  func�iei:  “Slew  Rate”  indic�  toleran�a  unui  dispozitiv  la  
acceptarea varia�iilor de frecven��. Cu cât “Slew Rate” este mai mic�, cu atât toleran�a este mai 
mic�, dar protec�ia pentru sarcinile conectate este mai bun�. 

f. Tensiune oprire la desc�rcare baterie: Aceast� func�ie regleaz� punctul de oprire al EPS în 
func�ie de tensiunea bateriei. Valoarea implicit� este 10.8V (sub sarcin�). 

g. Selectare mod: Sunt disponibile pentru selectare Modul standard (valoare: 2) �i modul robust  
(valoare:  1).  La  utilizarea  generatoarelor  se  recomand�  selectarea  modului robust 
(valoare:  1), �i la utilizarea computerelor se recomand� selectarea modului standard (valoare: 
2). Setarea implicita al sistemului este modul standard (setare: 2) 
 
Elementele setabile sunt sortate pe unitate, ca în urm�torul tabel: 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pasul 3: Ap�sa�i �i men�ine�i ap�sat butonul timp de 4 secunde. Când icoanele pâlpâie, valoarea 
fiec�rui element poate fi modificat� prin ap�sarea u�oar� a butonului. 
Etapa 4: Pentru a salva valoarea �i a reveni la modul general, ap�sa�i �i men�ine�i ap�sat butonul timp 
de 4 secunde. 
 
Not�: Dac� aparatul r�mâne inactiv mai mult de 30 de secunde în timpul set�rii, acest lucru va 

Elemente U.m. Mesaj luminos 

Durat� temporizare Min. ON BAT 

Curent de înc�rcare % ON BAT 

Tensiune normal� de ie�ire V NORMAL MODE 

Toleran�� frecven�� static� % NORMAL MODE 

Vitez� de varia�ie a tensiunii 

de ie�ire 

% - 

Tensiune oprire 

baterie 

desc�rcat� 

% ON BAT 

Selectare mod - - 
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stinge fundalul luminos �i va reveni automat la modul general. 
Not�: Dac� utilizatorul dore�te s� revin� la modul general f�r� a salva modific�rile, exist� 
dou� metode: 

1. S� a�tepte s� se sting� fundalul luminos 
2. S� apese �i s� men�in� ap�sat butonul “Display” timp de 10 secunde 

 
 

AFI�AREA �I ALARMELE PENTRU AVERTIZARE DEFECT 
 
1. Protec�ia la supraînc�lzire: ie�irea EPS va fi întrerupt�. Dup� 30 de secunde, aparatul se 

opre�te iar tensiunea de ie�ire a afi�ajului LCD este zero. 
2. Protec�ia la suprasarcin�: Ie�irea EPS va fi întrerupt�. Dup� 30 de secunde, aparatul se 

opre�te iar icoana Over Load (suprasarcin�) se aprinde pe afi�ajul LCD. 
3. Lips� baterie: Ar trebui s� auzi�i un bip lung �i indicatorul Battery (baterie) s� pâlpâie. 
4. Protec�ie la desc�rcare baterie: Ie�irea EPS va fi întrerupt�. Dup� 30 de secunde, aparatul se 

opre�te iar tensiunea de ie�ire a afi�ajului LCD este zero. 
5. Tabelul  urm�tor  arat�  fiecare  mesaj  de  avertizare  corespunz�tor  de  pe  afi�ajul  

LCD,  �i alarmele care au loc în timpul opririi aparatului: 
 

 

AFI�ARE 
AVERTIZARE PE 

LCD 

 

ALARM� 
SITUA�IE SOLU�IE 

Icoan� suprasarcin� Ton constant 

Ie�ire 
suprasarcin�-Off –Sarcina 
dep��e�te valoarea 
nominal� a EPS. 

Verifica�i sarcina total� 
pentru a confirma 
valoarea nominal� a 
EPS. 

Tensiune de ie�ire 
zero 

Ton constant 

Ie�ire temperatur� 
înalt� –Off 

Verifica�i func�ionarea 
fantelor �i a 
deschiderilor pentru 
aerisire. 

Ie�ire baterie 
desc�rcat� –Off 
Capacitate baterie 
insuficient� 

Reînc�rca�i bateria. 

Supraînc�rcare sau 
eroare AVR -- Mod Linie, 
bateria este 
supraînc�rcat� sau AVR 
este defect. 

Informa�i agen�ii de 
service. 

Ie�ire scurt-circuit –Off – 
ie�ire protec�ie la scurt- 
circuit 

Verifica�i ie�irea EPS 
pentru a vedea dac� 
exist� un scurt-circuit. 

Aparatul nu porne�te Niciuna 
Eroare intrare / ie�ire 
linie –Off – conexiune 

Verifica�i conexiunile 
intrare / ie�ire 
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incorect� intrare / ie�ire 
Ie�ire înalt� tensiune 
pornire baterie -Off – 
tensiunea bateriei este 
prea mare la pornire la 
rece. 

Verifica�i motivul 
supratensiunii la 
baterie 

 
 

DEPANARE 
 

Problem� Cauz� posibil� Solu�ie 

Echipamentul nu este 
alimentat 

Siguranta de intrare 
este arsa din cauza 
suprasarcinii. 

Opriti EPS-ul si deconectati aparatele 
conectate. Scoateti cablul de alimentare al 
EPS-ului din priza, indepartati 
compartimentul sigurantei de sub racordul 
AC si inlocuiti siguranta arsa cu una noua. 
Fixati compartimentul inapoi pe EPS. 
Introduceti cablul de alimentare in prize 
dupa care porniti EPS-ul. Sa va asigurati 
ca siguranta noua instalata corespunde 
specificatiilor si capacitatea aparatelor 
legate la EPS nu depasesc valoarea 
nominala. 

Siguranta DC este 
arsa din cauza 
suprasarcinii. 

Depanarea EPS-ului din cauza sigurantei 
DC poate fi facuta doar de personal 
calificat. Pentru mai multe informatii despre 
depanare contactati CyberPower Systems. 

Bateriile sunt 
desc�rcate 

Reînc�rca�i unitatea timp de cel pu�in 4 
ore. 

Unitatea a fost 
defectat� din cauza 
unei desc�rc�ri sau 
întreruperi în 
alimentare. 

Contacta�i CyberPower Systems cu privire 
la înlocuirea bateriilor. 

Echipamentul nu 
efectueaz� ciclul 
corespunz�tor 

Bateriile nu sunt 
complet înc�rcate. 

Reînc�rca�i bateria, l�sând EPS în priz�. 

Bateriile sunt 
degradate. 

Contacta�i CyberPower Systems cu privire 
la înlocuirea bateriilor. 

EPS nu porne�te. 

Comutatorul on/off are 
scopul de a preveni 
defectarea care l-ar 
comuta rapid off �i on. 

Opri�i EPS. A�tepta�i 10 secunde �i apoi 
reporni�i EPS. 

Unitatea nu este 
conectat� la o surs� 
c.a. 

Unitatea trebuie conectat� la o surs� de 
220/230V. 
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Bateria este uzat�. Contacta�i CyberPower Systems cu privire 
la înlocuirea bateriilor. 

Problem� mecanic�. Contacta�i CyberPower Systems prin 
telefon sau vizita�i site-ul nostru 
www.cpsww.eu 

 
 
 
 

SPECIFICA�II TEHNICE 
 

Modèle� CPS600E-DE�
Capacitate (VA) 600 VA�
Capacity (Watts) 420 W�

Tehnologie de operare AVR (Single Boost & Single Buck )�
Intrare c.a.  
Domeniu tensiune de 
intrare 

170 à 270 VCA�

Domeniu frecven�� de 
intrare 

45~65 Hz (auto sesizare)�

Ie�ire c.a.  
Num�r faze Monofazat�
Tensiune de ie�ire 
tipic� pe baterie 

SARCIN� 0 ~40% und� sinusoidal� pur� la 230Vac +/- 5% 
SARCIN� 40~100% und� trapezoidal� la 230Vac+/- 5%�

Not� de configurare 
tensiune 
nominal� de ie�ire 

Configurabil pentru 220 / 230Vac�

Frecven�� de ie�ire pe 
baterie 

50 / 60 Hz +/- 1 %�

Protec�ie la 
suprasarcin� 

In caz de utilizare: Siguranta 
Baterie: limitare curent intern�

Durat� de transfer < 10 ms (Tipic)�
Dispozitive ie�ire Tip Schuko * 1�
Baterie extern��  
tensiune x valoare 
nominal recomandat� x 
cantitate 

12 V x 100 Ah x 1�

Tensiune nominal� 
baterie extern� 

12 V�

Tip baterie extern� Baterie sigilat� cu acid de plumb – nu necesit� între�inere 
Protec�ie baterie 
extern� 

Siguranta 

Indicare stare  
Indicatoare Pornit, Afi�aj LCD 
Alarme sonore Mod baterie, Baterie desc�rcat�, Suprasarcin� 
Mediu�
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Temperatur� de 
func�ionare 

32oF pân� la 104oF ( 0oC pân� la 40oC ) 

Umiditate relativ� de 
func�ionare 

0 pân� la 90% f�r� condens 

Caracteristici fizice�  
Dimensiuni (L*l*a) 
( mm ) 

240 x 162 x 90 

Greutate (Kg) 4,1 
Agen�ie  
Certificare CE, SONCAP�

 
Pentru mai multe informa�ii v� rug�m s� ne contacta�i la: 
CyberPower Systems, Inc. 
www.cpsww.eu 
 
 
Toate drepturile rezervate. Reproducerea total� sau par�ial�, f�r� acord prealabil, este interzis�. 
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