
GE
Consumer & Industrial

zalety eksploatacyjne
• Układ “AVR” (automatyczna regulacja napięcia 

wyjściowego)
• Szerokie okno dla wejściowego napięcia zasilającego, co 

wydłuża żywotność baterii
• Port szeregowy RS232 pozwalający na zaawansowaną 

komunikację pomiędzy UPS-em, a komputerem PC

• Lepsze zarządzanie baterią pozwala na zwiększenie jej 
żywotności

• Technologia ‘plug and play’ – łatwa instalacja i obsługa 
urządzenia

zastosowanie
• Serwery
• Komputery PC i stacje robocze
• Koncentratory

• Routery
• Przełączniki
• Faksy

Digital Energy™

Zasilacze UPS serii ML

GE działamy z wyobraźnią

GE imagination at work
UPS - Seria ML

Sukces w działalności biznesowej zależy w dużym stopniu od 
ciągłej i niezawodnej pracy systemów informatycznych (sieci, 
serwerów, stacji roboczych).

W ciągu ostatnich lat, wraz ze wzrostem zastosowania 
technik informacyjnych, a także wraz ze  zmniejszeniem 
się zapotrzebowania na moc wymaganą przez pojedyncze 
komputery PC i urządzenia sieciowe, coraz więcej 
krytycznych stacji roboczych jest zasilanych bezpośrednio 
ze zwykłych gniazd sieci zasilającej. Jednocześnie obniżyła 
się jakość napięcia w publicznej sieci zasilającej, jak również 
nadwyżka mocy dostępnej dla Użytkowników ponad 
niezbędną dla pracy systemów.

Globalna komunikacja, globalne sieci komputerowe, handel 
w systemie 24/7 oraz przetwarzanie ogromnej ilości 
informacji w czasie rzeczywistym stają się standardem 
w dzisiejszym świecie biznesu. Zaburzenia sieciowego 
napięcia zasilającego stają się przyczyną połowy 

“niewytłumaczalnych” problemów z komputerami. Niezbędne 
staje się zabezpieczanie nawet pojedynczych stanowisk 
komputerowych - a co za tym idzie własnego biznesu - przed 
wszelkimi problemami z napięciem sieci zasilającej. 

GE działa w biznesie związanym z zasilaniem od ponad 100 
lat. UPS-y Digital Energy™ Serii ML są  urządzeniami 
działającymi w trybie “line interactive”, oferującymi niedrogie, 
efektywne zabezpieczenie przed zakłóceniami i zanikami 
napięcia zasilającego.  Zakres mocy UPS-ów Serii ML rozciąga 
się od 350VA do 1000VA, co pozwala na zabezpieczenie 
pojedynczego komputera PC lub kilku stacji roboczych i 
urządzeń peryferyjnych. Wszystkie modele UPS-ów 
wyposażone są w inteligentny interfejs komunikacyjny.
Z każdym UPS-em Serii ML – bez dodatkowych opłat – 
dostarczane jest oprogramowanie JUMP DataShield™, 
pozwalające na zabezpieczenie i automatyczne zamknięcie 
większości systemów operacyjnych.

350/500/700/1000 VA
Systemy zasilania gwarantowanego (UPS)



parametry techniczne

Moc znamionowa (kVA / kW)

Baterie (V/Ah)

Standardowy czas autonomii przy 75% obciążeniu (min.)

Typ obudowy

Waga netto z bateriami (kg)

Zakres napięcia wejściowego (Vac)

Częstotliwość wejściowa (Hz)

Napięcie wyjściowe (Vac)

Częstotliwość wyjściowa (Hz)

Ilość gniazd wyjściowych IEC 320

Czas ponownego ładowania baterii do 80% ich pojemności

Kolor

Model ML 350 ML 700ML 500 ML 1000
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142-300 142-300 160-254

50Hz +/- 10%

500/300 700/420

3 godziny (w przybliżeniu)

230V (+5% / -10% przed niskim stanem baterii)

charakterystyka pracy

Temperatura pracy : -10 do 40°C

Wilgotność względna : 95% bez kondensacji

Poziom hałasu : mniejszy, niż 35 db(A)

obudowy (wys. x szer. x głęb.):

A: 150 x 110 x 300mm

B: 150 x 110 x 420mm

C: 150 x 110 x 450mm

Zawarte w karcie katalogowej opisy i parametry mogą zostać 

zmienione bez wcześniejszego zawiadomienia

porty komunikacyjne

RS 232

Plug and Play

ogólne kryteria konstrukcyjne:

Bezpieczeństwo : EN 50091-1-1; EN 60950; IEC 950

EMC : EN 50091-2

Stopień ochrony : IP20
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produkty dostępne u lokalnego przedstawiciela GE:
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