iPlug 600-800 VA monofásica

Net Dialog 800-2000 VA monofásica
Tecnologia Off-Line

PC

PC

8 tomadas: 6 Schuko + 2 IEC
Proteção contra curto circuitos
Porta USB e software de gestão
incluído
Baterias substituíveis
Versatilidade de utilização
2 anos de garantia

A série iPlug é a melhor solução para proteger os
seus equipamentos domésticos e de escritório.
O facto de ser compacta e versátil, faz com que a
iPlug seja um dispositivo ao alcance de todos os utilizadores, para proteger de curto circuitos e faltas
de energia.

iDialog 400-1600 VA monofásica

Pequenas
Redes
Informáticas

4 tomadas IEC
Regulação automática de tensão
(AVR)
Teste automático de baterias
Porta de Série e software de
gestão incluído
Cold Start e Auto Start
Proteção da linha telefónica/
ADSL
2 anos de garantia

4 ou 6 tomadas IEC
Protecção contra curto circuitos
Porta USB e software de
gestão incluído
Porta de Série nos modelos
1200 e 1600
Silenciosa
Dimensões muito reduzidas
2 anos de garantia

A gama iDialog é a solução ideal para a proteção
do seu PC e periféricos em ambientes domésticos
e de escritório. Graças ao uso de componentes de
alta frequência e à ausência de partes soltas, o
nível de ruído da UPS é igual a 0 dbA. Com a utilização de software PowerShield3 é possível,
em caso de ausência de energia, realizar com
segurança o encerramento dos sistemas informáticos conectados.

iDialog Rack 600-800 VA monofásica

5 ou 6 tomadas IEC (uma EnergyShare)
Slot para cartões de comunicação
Teste automático de baterias
Porta USB e de Série com
software de gestão incluído
Cold Start e Auto Start
Ecrã LCD
2 anos de garantia

A série Vision, com a sua avançada comunicação e
opções de conectividade, é a solução ideal para os
utilizadores que necessitam de uma elevada proteção e uma versatilidade do sistema de alimentação.
Vision é a melhor proteção para periféricos de rede,
servidores convencionais e sistemas de backup de
rede.

Tecnologia Line Interactive
Pequenas Local Area Estações de Servidores
Redes
Network
Trabalho
Críticos
Informáticas (LAN)

NOVO
Esta UPS foi desenhada para ser montada em rack
IT / Voz.
Graças à sua profundidade de apenas 300 mm, é a
3 tomadas Schuko + 2 IEC
melhor solução para fornecer switches de Voz sobre
Botão ON/OFF
dispositivos IP, injetores PoE entre outros.
Porta USB
O ventilador só inicia quando a UPS entra em modo
Emergency Power Off
bateria.
de Produtos de Comunicações, Lda
2 anos de garantia Importação e Distribuição

1-3 kVA monofásica
Local Area Servidores
Network
Críticos
(LAN)

Dialog Vision 500-3000 VA monofásica

Pequenas
Redes
Informáticas

4 ou 8 tomadas IEC
Slot para cartões de comunicação
Sentinel Pro utiliza a tecnologia On-Line dupla conPossibilidade de baterias
versão, que é a expressão de máxima fiabilidade e de
de longa duração
máxima proteção para as cargas críticas como serPorta USB e de Série com
vidores, aplicações IT e Voz-Dados. A fim de reduzir
software de gestão incluído
Soft Start, Cold Start, Auto Start o consumo de energia, encontram-se previstas diferentes modalidades de funcionamento, programáveis
e EPO
segundo as necessidades do utilizador e da carga que
Ecrã LCD
se deve alimentar.
2 anos de garantia

Sentinel Dual (Low Power)
Tecnologia Line Interactive

Tecnologia Off-Line
PC

Com uma comunicação avançada e de elevadas
prestações, NetDialog é a solução ideal para os utilizadores de pequenas redes de dados que necessitam de um controlo do seu sistema de alimentação
elétrico. Esta UPS dispõe de uma tomada com 30 filtros e proteção total da instalação, tanto para redes
de dados como para a linha telefónica.

Pequenas Local Area Estações de Servidores
Redes
Network
Trabalho
Críticos
Informáticas (LAN)

Pequenas
Redes
Informáticas

Tecnologia On-Line
Pequenas Local Area Estações de Servidores
Redes
Network
Trabalho
Críticos
Informáticas (LAN)

Vision 800-2000 VA monofásica
Tecnologia Off-Line

PC

Sentinel Pro 700-3000 VA monofásica

Tecnologia Line Interactive

5 ou 8 tomadas IEC (uma EnergyShare)
Slot para cartões de comunicação
Formato Rack/Torre
Teste automático de baterias
Porta USB e de Série com
A série Dialogo Vision inclui configurações DVR
software de gestão incluido
(rack) e DVD (dual-torre e rack) para os modelos
Cold Start, Auto Start e
de 500VA a 3000VA com tecnologia digital de onda
Emergency Power Off
sinusoidal. Dialog Vision oferece a melhor proteção
Ecrã giratório LCD
para os dispositivos de rede e os servidores, quer
Proteção de linha telefónica/
sejam servidores convencionais montados em torre
ADSL
ou rack, e para
sistemasde
deComunicações,
alimentação de rede.
2 anos de garantiaImportação e Distribuição
deos
Produtos
Lda

Centro de
Dados

E-business

8 tomadas IEC
Slot para cartões de
comunicação
Formato Rack/Torre
Porta USB e de Série com
software de gestão incluído
Soft Start, Cold Start,
Auto Start e EPO
Ecrã giratório LCD
2 anos de garantia

Tecnologia On-Line

Dispositivos p/
Telecomunicações

Sentinel Dual é adequado para alimentar uma ampla
gama de dispositivos como servidores, sistemas de
armazenamento, aparelhos de telefonia - VoIP, sistemas médicos, assim como equipamentos de ambito
industrial. Ideal para a alimentação e proteção de
sistemas Blade Server com elevado fator de potência. Com apenas 2U de altura do chão, permite que
a Sentinel Dual se possa integrar perfeitamente nos
armários rack de 19’’.

Sentinel Dual (High Power)
3,3-10 kVA monofásica e trifásica
Local Area Servidores
Network
Críticos
(LAN)

Centro de
Dados

Tecnologia On-Line

E-business

Disponível em 1:1 e 3:1
Slot para cartões de comunicação
Formato Rack/Torre
Teste automático de baterias
É ideal para a alimentação de cargas críticas e sisPorta USB e de Série com
temas vitáis (equipamentos médicos), garantindo uma
software de gestão incluido
máxima fiabilidade e segurança. A sua flexibilidade de
Soft Start, Cold Start, Auto Start instalação e de utilização (ecrã digital, baterias amoe EPO
víveis pelo utilizador) e as suas várias possibilidades
Ecrã giratório LCD
de comunicação, fazem com que a Sentinel Dual seja
Controlo total por microuma UPS adequada para muitas aplicações, tanto
-processador
informáticas como de segurança. Sentinel Dual pode
2 anos de garantia Importação e Distribuição
de Produtos
derack.
Comunicações, Lda
ser instalada em
torre ou em

