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Az új Eaton 3S UPS stílusos védelmet nyújt otthoni számítógépek és irodai alkalmazások 
számára 
 

MORGES, Svájc - a sokoldalú ipari gyártó, az Eaton Corporation ma mutatja be új 

szünetmentes berendezését, az Eaton 3S-t, amely megfizethető és megbízható UPS 

védelmet nyújt a leggyakrabban előforduló áramellátási problémákra irodai és otthoni 

számítógépek esetén egyaránt. Az Eaton 3S korszerű formatervezése és fényes felülete 

nagyszerűen illeszkedik a modern irodai környezetbe. 

 

Az Eaton 3S UPS védelmet nyújt a legkritikusabb elektromos problémákra, mint az 

áramkimaradás, feszültségesések és túlfeszültség. Olyan külső eszközöket is megvéd, mint 

például a nyomtató. Az új kompakt offline UPS 6 darab Schuko (DIN)  foglalattal, vagy 8 

darab IEC foglalattal kapható. 

 

Ami a megjelenést illeti, a 3S sokkal modernebb és vonzóbb, mint elődje, az Eaton 3105 

UPS. “Különös figyelmet fordítottunk az Eaton 3S formatervezésének kialakítására.” - 

nyilatkozta Christophe Jammes, az Eaton Power Quality divízió termékmenedzsere. 

“ Az UPS-t otthoni használatra és kis irodák számára terveztük, éppen ezért fontos a 

formatervezett, fényes felületű külső – így sokkal inkább beleillik  e környezetbe. 

 

Az Eaton 3S teljesítményét a Eaton 3105-hez képest 550 és 700 VA-re  növelték meg a 

jelenlegi piaci igényeknek megfelelően. A 3S adatvonali védelemmel és USB csatlakozással 

is rendelkezik. 
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Használatát tekintve a 3S nagyon praktikus, mivel a Windows, Mac és Linux operációs 

rendszerek alutomatikusan felismerik, nincs szükség külön driver feltelepítésére. Ez 

biztosítja, hogy a 3S zökkenőmentesen működjön együtt ezen operációs rendszerek  

áramellátás-menedzsmentjével. A cserélhető akkumulátor meghosszabbítja az UPS 

életciklusát.  A tapasztaltabb felhasználók számára a 3S monitoring lehetőségeket is kínál az 

Eaton áramellátási menedzsment szoftveren keresztül. 

 

A 3S most a teljes  EMEA regióban megvásárolható. 

 

Az Eaton világszerte vezető vállalatnak számít a minőségi elektromos áramellátás, vezérlés, 

automatizálás és felügyelet területén. Az Eaton teljeskörű műszaki szolgáltatásaival 

ügyfélközpontú PowerChain Management® megoldásokat nyújt adatközpontok, ipari 

létesítmények, intézmények, kormányzati szervek, közintézmények, kereskedelmi 

intézmények, lakossági,  IT,  kritikus alkalmazások, alternatív energia és OEM piaci igények 

kielégítésére világszerte. A PowerChain Management® megoldások hozzásegítik a 

vállalkozásokat a fenntartható fejlődés és versenyképesség megőrzéséhez,  mely által a 

villamosenergia-rendszert mint stratégiai, integrált eszközt annak teljes életciklusa során 

proaktívan menedzseli, így nagyobb biztonságot, nagyobb megbízhatóságot és 

energiamegtakarítást eredményez. További információkért kérjük, látogasson el a 

www.eaton.com/electrical honlapra. 

 
A széleskörű áramellátási megoldásokat szolgáltató Eaton Corporation forgalma 2010-ben 

13,7 milliárd dollár volt. A 2011-ben fennállásának 100. évfordulóját ünneplő Eaton vezető 

vállalatnak számít a minőségi elektromos áramellátási, elosztási és vezérlési rendszerek, az 

ipari, autóipari és légi járművek folyadékalapú áramrendszerei, a járművek légkondicionáló 

berendezései, polgári és katonai célú légijárművek üzemanyagellátó, hidraulikus és 

pneumatikus rendszerei, az erőátviteli megoldások valamint a gazdaságos és biztonságos 

üzemanyag felhasználást biztosító intelligens generátor-rendszerek területén. Az Eaton 

hozzávetőleg 70.000 alkalmazottat foglalkoztat és több mint 150 országban értékesíti 

termékeit. További információért, kérjük látogasson el a www.eaton.com honlapra. 
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