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Your choice of power protection

Highlights

ECO

UPS ชนิด LINE INTERACTIVE UPS WITH STABILIZER
ควบคุม การ ทำงาน อยาง แมนยำ ดวย ไมโครโปรเซส เซอร
มี STABILIZER (AVR) สำหรับ ปรับ แรงดัน อัตโนมัติ 
ใชงาน กับ ระบบ ไฟ 220 VAC SINGLE PHASE (L, N, G) 
ความถี่ 50 Hz
สามารถ รับ แรงดัน ขาเขา 220 VAC -35%,+25% or 220VAC 
±25%, ±35% (Option) 1 PHASE 50 Hz
สามารถ จาย ไฟฟา ขาออก 220 VAC ±10% (MODE AVR) 
และ 220 VAC ±5% (ON BATTERY)
เป็นรูปคลื่น แบบ PURE SINE WAVE (ใน โหมด AVR)
แบตเตอรี่ คุณภาพ สูงอายุ การ ใชงาน 3 - 5 ป
สามารถ สำรอง ไฟฟา ได นาน 15 - 30 นาที ขึ้นกับ อุปกรณ ตอ พวง
มี ไฟ LED แสดงผล เชน ON LINE (AC NORMAL), 
ON BATTERY (BACK-UP), BATTERY CHARGING
มี ระบบ ปองกัน การ ใชงาน เกินกำลัง 
OVER LOAD ALARM & SHUTDOWN (ON BATTERY)
มี ระบบ AUTOMATIC BATTERY CHARGING IN UPS OFF MODE
มี ระบบ ปองกัน LIGHTNING & SURGE สามารถปองกันฟา ฝา 
และ แรงดัน ไฟ เกิน  ในกรณีไฟ ฟากระชาก 
มี ระบบ ปองกัน EMI/RFI
มีระบบ  AC START และ DC START และ ระบบ ชารจ ไฟ อัตโนมัติ 
ใหกับแบตเตอรี่ ใน ขณะ ปด เครื่อง
มี ระบบ NO LOAD SHUTDOWN ปด เครื่อง อัตโนมัติ 
เมื่อ ไมได ใช โหลด เพื่อ ประหยัด พลังงาน แบตเตอรี่ (OPTION)
ชอง เสียบ ไฟ ดานหลัง เครื่อง เป็น แบบ UNIVERSAL ปลั๊ก 
ที่ สามารถ ใชได ทั้ง ปลั๊ก แบน และ ปลั๊ก หัว กลม
ชอง ปลั๊ก OUT LET มี ให ไม นอยกวา 3 OUT LET 
(BYPASS 1 OUT LET)
ผลิต จากพลาสติกทนความรอน สูง ปราศจาก ไฟฟา รั่วไหล  
ออกแบบ ใหใชงาน งาย และ ทนทาน ตอ การ ใชงาน
ผลิตภัณฑ มาตรฐาน ISO 9001:2000, ISO14001, 
มอก.1291 - 2545 ฯลฯ

เพียบพร้อมด้วยคุณสมบัติโดดเด่น

UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY

Line Interactive UPS With Stabilizer

• Manufactured by factory with
  ISO 9001, ISO 14001 STANDARD

Connect the AC plug of UPS into an AC source.
Charge UPS battery for 12 hours when plugged into 
AC source for first time.
Turn ON the AC source and switch ON the UPS 
ON/OFF switch.

Start-up, mains available 
Press switch, LED (green) would be continuously on.
Then the equipment connected to the UPS can be switched on.

Start-up, mains not available 
If the mains input is absent (power cord not connected, or mains 
failure): press switch LED (yellow) would illuminate. The UPS would 
be on battery mode and discharge the batteries.

INSTALLATION PROCEDURE

OPERATION



SURGE ONLY (OPTION)

Input / ไฟฟา ขาเขา
AC input voltage แรงดันไฟฟา 220VAC -35%, +25% or 220VAC ±25%, ±35%(Option)
lnput frequency ความถ่ี ไฟฟา 50Hz ± 10%
Output / ไฟฟา ขาออก
Voltage Stabilizer แรงดัน ใน โหมด ปรับ แรงดัน 220VAC ± 10%(AVR) 
Voltage Back Up แรงดันไฟฟา ใน โหมด จาย ไฟสำรอง 220VAC ± 5%(On battery)
Output frequency ความถ่ี ไฟฟา 50Hz
Output frequency stability ความถ่ี ไฟฟา (แบตเตอร่ี) <0.5Hz (battery mode)
Output waveform รูปแบบ ของ คล่ืน สัญญาณ ไฟฟา Sine Wave (Mains) ; Square Wave (Battery)
Transfer time ระยะเวลา ใน การ โอนยาย แหลง จายไฟ typical 2 ms.
Batteries / แบตเตอรี่
Nominal voltage (Vdc): แรงดันไฟฟา (โว ลต) 12
Number x capacity (Ah) of batteries แรงดันไฟฟา (แอมป) 1x7 Ah (7.8 Ah or 9 Ah Option) or 2x7 Ah (7.8 Ah or 9 Ah : Option)
Type  ชนิดแบตเตอร่ี 12V, sealed lead acid, maintenance free
Battery life อายุ การ ใช งานแบตเตอร่ี upto 3-5 years (depending on use)
Battery recharge time for 90% capacity
(hours, approximation) ระยะเวลา ใน การ ประจุ แบตเตอร่ี 8 
Back up time ระยะเวลา ใน การ สำรอง ไฟ 10 - 30 Minutes (Depending on Load)
General / มิติ ของ ตัว เครื่อง
Unit Dimension (WxDxH, mm) ขนาด ตัว เคร่ือง 101x291x143 or 124x384x226
Weight (Kg) น้ำหนัก 4.93 Kg or 8.5 Kg
Packing Dimension (WxDxH, mm) ขนาด บรรจุภัณฑ 148x353x222 or 185x455x313
Environment / มาตรา ฐาน ส่ิงแวดลอม 
Safety EN 50091-1-1
Electromagnetic compatibility EN 50091-2
Ambient temperature  -10 to +40%
Sound at 1 meter Maximum relative humidity  <45dB(A)
Maximum relative humidity  95% (non-condensing)

Voltage Amperes (VA)  500VA 600VA 700VA 750VA 800VA 850VA 1000VA 1200VA 1500VA

Model  ECO Saving Solution

Your choice of power protection
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Details
500-1500 VA
Single-phase

 SAFETY FUSE
CIRCUIT BREAKER 

PUSH TO RESET

AC INPUT

SURGE
ONLY

BATTERY
BACKUP

• All specifications subject to change without notice.
• Custom-made specifications are acceptable.
• Manufactured by factory with
  ISO 9001, ISO 14001 STANDARD


