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Delta UPS - rodzina Agilon

Niezawodna ochrona zasilania dla małych przedsiębiorstw i 
gospodarstw domowych

Niezawodność
• Zintegrowany układ regulacji napięcia (AVR) stabilizuje napięcie 

wyjściowe i zapewnia lepszą jakość zasilania 
• Sterowanie mikroprocesorowe zapewnia precyzyjne wykrywanie 

częstotliwości i zwiększa niezawodność 
• Szeroki zakres napięcia wejściowego umożliwia pracę w warunk-

ach niestabilnego zasilania i zmniejsza obciążenie baterii 
• Baterie są ładowane automatycznie nawet wówczas, gdy zasilacz 

UPS jest wyłączony. Istnieje możliwość uruchomienia urządzenia 
bez zasilania z sieci (cold start) 

• Zasilacz UPS automatycznie uruchamia się ponownie po 
przywróceniu zasilania z sieci

• Ochrona przeciwprzepięciowa zabezpiecza obciążenia krytyczne 
przed uszkodzeniem

• Dwuletnia gwarancja zapewnia spokój

Wygoda
• Dostarczony wraz z przewodem wyjściowym IEC umożliwiającym 

wygodne podłączenie chronionych urządzeń 
• Kilka gniazd wyjściowych IEC 320 upraszcza podłączanie komput-

erów i urządzeń peryferyjnych 
• Kompaktowa budowa pozwala zaoszczędzić miejsce na urządze-

nia o znaczeniu krytycznym

Łatwość zarządzania
• Standardowy port USB usprawnia monitorowanie i zarządzanie 
• Dotykowy ekran LCD wyświetla czytelne informacje dotyczące 

stanu zasilacza UPS
• Zaawansowane oprogramowanie do zarządzania zasilaczem 

umożliwia zdalne wyłączenie i sterowanie urządzeniem

Zasilacze UPS Agilon serii VX to urządzenia typu line-interactive zapewniające niezawodną i ekonomiczną ochronę zasilania 
komputerów, monitorów, terminali POS oraz innych urządzeń o znaczeniu krytycznym w małych przedsiębiorstwach oraz 
gospodarstwach domowych. Wbudowany układ automatycznej regulacji napięcia (AVR) gwarantuje stabilność zasilania oraz 
wysoką dostępność. Wyświetlacz LCD, oprogramowanie umożliwiające automatyczne wyłączenie urządzenia oraz inne 
wyjątkowe cechy sprawiają, że zasilacze awaryjne UPS Agilon serii VX są idealne do ochrony Twoich danych.

Seria VX, Line-interactive 
600/1000/1500 VA
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Model

Specyfikacja techniczna może ulec zmianie w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia.

Moc znamionowa
Wejście

Wyjście

Bateria

Wyświetlacz

Interfejs
Warunki 
eksploatacji

Poziom hałasu
Zgodność 
Dane 
fizyczne

Napięcie znamionowe
Zakres napięcia
Zakres częstotliwości
Napięcie
Zakres częstotliwości
Przebieg prądu 
Gniazda wyjściowe
Typ i liczba baterii
Typowy czas ładowania
Cold start
LCD

Standard
Temperatura pracy
Wysokość
Wilgotność względna

Bezpieczeństwo i EMC
Wymiary (sz. x gł. x w.) 
Waga netto

VX-600VA
600 VA/360 W
230 V AC
170-280 V AC
50/60 Hz (automatyczne wykrywanie)
230 V AC ± 10% (zasilanie z baterii)
50/60 Hz ± 1 Hz
Symulowana sinusoida (zasilanie z baterii)
IEC 320 C13 x4
12 V/7 Ah x1
6-8 godzin do poziomu 90%
Tak
Napięcie wejściowe, napięcie wyjściowe, pojemność baterii, 
obciążenie i stan zasilacza UPS
1 port USB 
0~40ºC
0-1000 m
0-90% (bez kondensacji)
< 40 dB
CE
101 x 300 x 142 mm
4,4 kg

VX-1000VA
1000 VA/600 W

IEC 320 C13 x4
12 V/7 Ah x2

130 x 320 x 182 mm
8,2 kg

VX-1500VA
1500 VA/900 W

IEC 320 C13 x6
12 V/9 Ah x2

< 45 dB

10,4 kg

Delta oferuje pełną gamę zasilaczy 
UPS o mocy od 600 VA do 4000 kVA 

pozwalających spełnić wszelkie 
wymagania

Model o mocy 1500 VA – 
widok z tyłu

Model o mocy 1000 VA – 
widok z tyłu

Model o mocy 600 VA – 
widok z tyłu

Seria VX, Line-interactive 
600/1000/1500 VA

Specyfikacja techniczna


