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Surse de alimentare neîntreruptibile pentru cazane pe lemn

WELL 500 - 1500 VA
WELL UPS Line-interactive cu AVR, cu ieşire pur sinusoidală 1/1
Recomandat pentru cazane de încălzire cu combustibil solid de lemne, orice aplicaţie ce necesită
putere mică şi autonomie prelungită.
- INVERTOR
- REDRESOR baterii 55-200 Ah
Descriere :
-

funcţionează cu baterii externe 55 ... 200 Ah curent de
încărcare individuală
display LCD pentru afişare stări
garanţie 2 ani

Caracteristici:
tensiune de intrare 140- 275 V AC
tensiune de ieşire 220V / 50Hz
protecţie inteligentă la suprasarcină şi scurtcircuit
tehnologie PWM, tensiune de ieşire pur sinusoidală
timp de transfer mai scurt <5ms
control CPU
Menţiune: Bateria nu este inclusă în preţ, aceasta fiind baterie standard pentru autovehicule şi se poate
achiziţiona de la orice magazin de piese auto. Autonomia UPS-lor depinde de starea de încărcare şi de calitatea
bateriilor folosite. Pentru UPS-le cu puterea de 1000VA/1500VA trebuie cumpărate 2 baterii standard pentru
autovehicule de cel puţin 55 Ah, aceste baterii trebuie legate în serie căci UPS-ul funcţionează cu 24 V.
Nr.
crt

Putere
(VA/W)

Dimensiuni
(LxAxÎ) mm

Greutate
(kg)

Preţ *
(RON fără TVA)

1.
2.
3.
4.

500/300
800/480
1000/600
1500/900

330x120x169
340x145x210
340x145x210
340x145x210

5,2
8,5
10,2
12,2

450
660
775
890

CONDIŢII COMERCIALE
Livrare imediată din stocul existent.
* Prețurile prezentate sunt valabile numai pt. reselleri din România.
Condiţii de plată:
- Preţurile din ofertă sunt exprimate în RON și nu conţin TVA.
- Valoarea totală (100%) cu TVA al sistemului se achită la data comenzii sau la data livrării.
Garanţie: 2 ani de la livrare, calculat de la livrarea sistemului la beneficiar.
Service: În perioada de garanţie şi postgaranţie conform condiţiilor impuse de fabricant.

Oferta este valabilă până la revocare.
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