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Az új Eaton 5E UPS megfizethető áron biztosít alapvető védelmet  

Montbonnot, Franciaország ... A energiagazdálkodással foglalkozó Eaton bemutatta 

szünetmentes tápegységeinek (UPS) új sorozatát, melyek megfizethető áron biztosít 

megbízható energiaellátási védelmet. Az új 5E UPS sorozat egyszerű telepítési lehetőséget 

kínál az 500-2000 VA teljesítménytartományban, emellett a berendezések kompakt 

kialakításúak és szinte bárhol elférnek. Ez teszi alkalmassá az új termékcsaládot arra, hogy 

biztosítsa asztali PC-k, munkaállomások, hálózati tárolóeszközök, access point-ok, üzleti 

terminálok, vállalati telefonközpontok és hasonló eszközök védelmét egyaránt. 

"Az új 5E modellek a legújabb termékeink az egyfázisú UPS termékkategórián belül " - mondta 

Julien Salinas, az Eaton termékmenedzsere. "Biztosítják a minden IT felhasználó számára 

elérhető megbízható védelmet,  még az alacsony költségvetéssel rendelkezőknek is.  Továbbá  

ezek az eszközök könnyen telepíthetőek, és még a belépő szintű változatai is automatikusan 

integrálhatóak a különböző energiamenedzsment rendszerekbe akár Windows, MacOS vagy 

Linux környezetben.” 

A 5E Line-interaktív UPS továbbfejlesztett automatikus feszültségszabályozásának (AVR) 

köszönhetően kompenzálja a hálózati feszültségingadozást az akkumulátor használata nélkül. 

Emiatt a berendezéshez csatlakoztatott fogyasztók állandó és kiváló minőségű áramellátást 

kapnak, az akkumulátorok pedig teljesen feltöltött állapotban készen állnak arra, hogy azonnal 

átvegyék a terhelést, ha a fő tápellátásban probléma  lép fel.  

Az 5E UPS akkumulátorai folyamatosan töltődnek, még az UPS kikapcsolt állapotában is, 

valamint a hidegindítás - amikor az UPS hálózati áramforrás nélkül indítható – szintén 

támogatott.  

Az 5E UPS sorozatból az USB-s modellek támogatják az energiamenedzsment rendszerek  

integrációját a legnépszerűbb operációs rendszerekkel. Továbbá a Windows alapú rendszerek 

felhasználói számára elérhető az ingyenesen letölthető Eaton UPS Companion szoftver, mely 

biztosítja  az energiafelhasználás mértékének és költségét folyamatos mérését és rögzítését, 

könnyű hozzáférést biztosít az UPS állapotjelentéseihez,  valamint segítségével az UPS 

működési paramétereit is könnyen konfigurálhatjuk. 
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Minden 5E UPS IEC csatlakozóval szerelt, illetve a multimédiás eszközökkel való kompatibilitás 

érdekében elérhetőek az  IEC + Schuko (DIN) vegyes csatlakozós verziók is. Minden modell 

integrált  túlfeszültségvédelmmel is ellátott, ezáltal megvédi az IT rendszereket a „hátsó ajtón” - 

az internet, telefon vagy fax vonalon keresztül - érkező túlfeszültségtől. 

Ha többet szeretne megtudni az Eaton biztonságos áramellátási megoldásairól, látogasson el a 

www.eaton.eu/powerquality weboldalunkra. Új híreinket követheti a Twitteren keresztül, @ 

Eaton_UPS vagy az Eaton EMEA LinkedIn oldalon keresztül 

  

Az Eaton vállalat villamosipari ágazata globális vezető szerepet tölt be és szakértői 

tapasztalattal rendelkezik az energiaelosztás, az áramkörök védelme, a szünetmentes 

energiaellátás, a vezérlés és automatizálás,, a világítástechnika, a strukturális megoldások és a 

csatlakozástechnika, a szélsőséges és veszélyes környezetekhez nyújtott megoldásokban és a 

mérnöki szolgáltatásokban. Komplett termékportfóliójának köszönhetően az Eaton mindig képes 

megoldásokat kínálni napjaink legnehezebb villamosenergia-gazdálkodási kihívásaira.  

 

Az Eaton egy energiagazdálkodási vállalat, melynek értékesítési árbevétele 2013-ban 22 milliárd 

USD volt. Az Eaton energiahatékony megoldásaival segíti ügyfeleit a villamos-, a hidraulikus és 

a mechanikus energiával történő hatékony, biztonságos és fenntartható gazdálkodásban. Az 

Eaton vállalat mintegy 102 000 alkalmazottal dolgozik és több mint 175 országban értékesíti 

termékeit ügyfeleinek. További információkért látogasson el a www.eaton.eu weboldalra. 
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