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ininterrupta
Fornece energia de emergência em caso de 
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Benefícios 
Fornece energia de emergência monofásica por 
até 30 minutos em caso de falha de energia 
elétrica, evitando também picos de energia 
no controlador. Conectado a uma bateria de 
UPS (também disponível na Pas Reform) ou a 
um sistema de UPS central no incubatório. Os 
modelos oferecem energia de backup de bateria 
suficiente para funcionar com uma falta de 
energia de curta duração ou falhas. Protege o 
equipamento de picos prejudiciais que viajam 
pelas linhas de serviços e dados. 

Como funciona
– Manter o equipamento eletrônico em 
execução durante a interrupção de energia ou 
em caso de flutuações perigosas, para proteger 
seu trabalho e salvar seus dados
– Quando o sistema UPS detecta uma falha 
de energia ou mudança de distribuição, a 
bateria dentro da UPS assume o fornecimento 
de energia para componentes críticos na 
incubadora
– O auto-teste periódico identifica quando a 
bateria precisa ser substituída, para garantir 
que a unidade esteja pronta sempre que 
precisar

UPS
Produtos relacionados

 Bateria UPS

 SmartSetPro™

 SmartHatchPro™

Backup de energia responsivo em caso 
de falha na rede

Especificações técnicas 
Modelo BK 350 BK 500 BK 650
Dimensão da bateria > 12 Volt, 7Ah > 12 Volt, 7Ah > 12 Volt, 9 Ah
Capacidade de produção > 350VA / 210W > 500VA / 300W > 650VA / 400W
Peso unitário > 6.32 Kg > 6.32 Kg > 6.03 Kg
Tensão de saída/ frequênica        > 230V / 47-63Hz
Bateria de tensão de saída/frequencia > 230V +/- 8%, 50 or 60 Hz +/- 1 Hz
Conexões de sáida > 4 IEC 320 C13 saídas
Dimensãoes da unidde(AxLxP)    > 165 x 91 x 284 mm
Tipo de bateria > Livre de manutenção, bateria selada de chumbo-ácido, 

à prova de vazamento

https://youtu.be/War-KMeAM4k

