
UPS คุณภาพสูงสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร 

พรอมเงื่อนไขพิเศษสุด
• รับประกันคุณภาพ 2 ป เต็ม
• ฟรี! คาแรง อะไหลทุกชิ้นสวน และแบตเตอรี่
• ฟรี! ON SITE SERVICE  ในเขตกรุงเทพฯ
  และปริมณฑล

D series

• เปน UPS ชนิด Line Interactive With Stabilizer Design
• ควบคุมการทำงานอยางแมนยำดวยไมโครโปรเซสเซอร
• มี Stabilizer สำหรับปรับแรงดันอัตโนมัติ สามารถนำไปใชงานไดดี
  ทั่วประเทศ
• แรงดันไฟฟาขาเขา 220 Vac+/-25% (165-275 Vac) 
• แรงดันไฟฟาขาออก 220 Vac+/-10% (โหมดปรับแรงดันไฟฟา) 
  และ 220 Vac+/-5% (โหมดจายไฟสำรอง)
• แบตเตอรี่คุณภาพสูงมีอายุการใชงานยาวนาน
• สำรองไฟฟาไดประมาณ 10-30 นาที (ขึ้นอยูกับอุปกรณ)
• สามารถประจ�แบตเตอรี่ใหพรอมใชงานไดเร็วขึ้นกวาปกติ
• สามารถแสดงคาแรงดันไฟฟาขาเขาและขาออก
• สามารถแสดงสถานะของ UPS ไดครบถวน เชน Line Mode,
   Battery Mode, Low Battery และ Fault
• สามารถแสดงระดับประจ�ของแบตเตอรี่ (Battery Level)
• สามารถแสดงระดับปริมาณโหลด (Load Level)

• มีชองตอสาย Network สำหรับปองกันอุปกรณจากแรงดันไฟฟา
  สูงชั่วขณะ
• มี Outlet สำรองไฟฟาเม่ือดับมีวงจรปองกันไฟกระชาก
• มี USB PORT สำหรับเชื่อมตอคอมพิวเตอร
• ตัวถังผลิตดวยพลาสติกคุณภาพสูงปราศจากไฟดูด หรือไฟรั่ว 
• ผลิตภัณฑมาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001 และ มอก. 1291 
  เลม 1-2553, มอก. 1291 เลม 2-2553, มอก. 1291 เลม 3-2555

line interactive design with stabilizer

D-1150J 
D-1500K
D-2000L

 1150VA/630W
 1500VA/900W
2000VA/1200W

Tower Model

USB
CONNECTIVITY

SUPER SMART
CHARGER

BOOST AND
BUCK AVR

EXCELLENT
 MICROPROCESSOR

CONTROL

DOWNLOADABLE
UPS MONITORING

SOFTWARE

INTELLIGENT
GRAPHIC LCD

DISPLAY



technical specifications

ไฟฟาขาเขา  แรงดันไฟฟาขาเขาปกติ 220Vac ±25%

ความถี่ 50Hz ±10% (auto sensing)

ไฟฟาขาออก แรงดันไฟฟาขาออกในโหมดปรับแรงดันไฟฟา 220Vac ±10%

แรงดันไฟฟาขาออกในโหมดจายไฟสำรอง Simulated sine wave at 220Vac ±5%

ความถี่ 50Hz ±0.1%

ระบบปองกัน การปองกันไฟกระโชก 320 Joules, 2 ms

การปองกันทางไฟฟาขาเขา เบรคเกอร ชนิด Reset ได     

EMI/RFI filter 10dB at 0.15MHz, 50dB at 30MHz 

การปองกันการใชงานเกินกำลัง (Overload) หยุดจายไฟอัตโนมัติเม่ือเกินพิกัด 110% ภายใน 60 วินาที และ 130% ภายใน 3 วินาที

การปองกันการลัดวงจร หยุดจายไฟทันที (โหมดสำรองไฟ) หรือปองกันโดยเบรคเกอร (โหมดปรับแรงดัน)

ระยะเวลาโอนยาย (Transfer Time)  2 milliseconds, including detection time

ระบบปองกันไฟกระชาก RJ-45/RJ-11

แบตเตอรี่ ชนิด 

ระยะเวลาการประจ�  

Maintenance-free sealed lead acid battery

4 ชั่วโมง (90% ของประจ�แบตเตอรี่เต็ม)

การปองกัน ปองกันแบตเตอรี่เสื่อม หรือเสียจากการคายประจ�จนต่ำเกินไป และจำกัดกระแส

สำหรับการประจ� 

จอแสดงสถานะ การทำงาน จอ LCD แสดงคาแรงดันขาเขา, แรงดันขาออก, ระดับพลังงานแบตเตอรี่

ระดับการใชงานอุปกรณตอพวง, สถานะปกติ, สถานะสำรองไฟ และสถานะเม่ือมีปญหา

การแจงเตือนดวยเสียง ไฟฟาดับ เสียงเตือนเปนจังหวะอยางตอเนื่อง

แบตเตอรี่มีประจ�ต่ำ เสียงเตือนถี่

ใชงานเกินพิกัด เสียงเตือนยาวตอเนื่อง

อินเตอรเฟสสื่อสารขอมูล USB PORT พอรทสำหรับเชื่อมตอกับคอมพิวเตอร ชนิด USB

สภาพแวดลอม สภาวะปฏิบัติงาน ระดับความสูง 3,500 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล, ความชื้นในอากาศ 0-95%

(non-condensing), อุณหภูมิ 0-48 °C 

ระดับเสียงขณะทำงาน  40dBA (1 meter from surface)

คุณสมบัติทางกายภาพ ขนาดตัวเครื่อง (กวางxยาวxสูง, มิลลิเมตร)     146x350x160 146x397x205

น้ำหนัก (กิโลกรัม)     8.0             11.1   11.5

มาตรฐานรับรอง มาตรฐานโรงงานผูผลิต    ISO 9001, ISO 14001
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก. 1291 เลม 1-2553, มอก. 1291 เลม 2-2553, มอก. 1291 เลม 3-2555

รุน D-1150J D-1500K D-2000L

ขนาดจายกำลัง 1150VA/630W       1500VA/900W       2000VA/1200W

ขอมูลรายละเอียดอาจมีการแกไขโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

1  พอรต USB 
2  สายไฟฟา Input ของ UPS
3  เบรคเกอรสำหรับปองกัน
   การลัดวงจร

4  เตาจายไฟฟาขาออก ไมสำรองไฟ
5  พอรต RJ-45/RJ-11 ปองกันไฟกระชากผาน
   ระบบเครือขาย
6  เตาจายไฟฟาขาออก สำรองไฟฟาเมื่อดับ
   มีวงจรปองกันไฟกระชาก
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t h e  u l t i m a t e  s o l u t i o n s 50/1 ซอยติวานนท 40 ถนนติวานนท ตำบลทาทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
บริษัท เพาเวอรเมติค จำกัด
ตัวแทนจำหนาย

Tel: 0-2952-4400, Fax: 0-2952-3899 www.powermatic.co.th
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