Nová řada UPS Eaton 5S zajistí včasnou energetickou zálohu
Záložní zdroj UPS 55 poskytuje účinnou ochranu proti výpadkům dodávek energie z rozvodné sítě;
v nabídce jsou čtyři výkonnostní varianty.
Praha, 6. června 2013 – Eaton Elektrotechnika s.r.o., přední výrobce a distributor
elektrotechnického zařízení, uvedl na trh novou řadu záložních zdrojů UPS 5S. Řada 5S je
vhodná zejména pro provoz méně náročných aplikací, jako jsou osobní počítače, prodejní
automaty či informační kiosky. Dokáže zajistit bezpečný a bezvýpadkový provoz i během
výkyvů napětí v síti či krátkodobého výpadku.
„Produkty nové řady 5S zajišťují za minimální náklady spolehlivou zálohu energií u jednodušších
aplikací a pracovních stanic, které nepodléhají neustálé kontrole a monitoringu,“ řekl Jindřich Bulva,
produktový manažer Eaton, divize Power Quality. „Pro provoz
energeticky náročnějších IT aplikací s efektivní datovou správou jsou
vhodné spíše jiné produkty z dílny Eaton, například řada 5P,“ dodal
Bulva.
Jednoduchost a spolehlivost
UPS 5S má velmi jednoduchý plochý design a kompaktní rozměry (od 87
x 250 x 260 mm. Je vybavena pouze IEC zásuvkami a určena hlavně pro
zajištění bezvýpadkového provozu automatů. K dispozici má i komunikační port pro USB a funkci
ochrany datových linek. Dodává se s USB kabelem a softwarem Eaton UPS Companion.
UPS přednostně vyrovnává výkyvy v síti a v případě kompletního výpadku je schopna udržet připojené
zařízení v plném provozu až po dobu 14 minut při polovičním zatížení. Automaticky se dobíjí ze sítě,
takže má vždy dostatečné zásoby energie pro případný nouzový režim. Je možné ji namontovat buď
do horizontální, nebo vertikální polohy dle potřeby daného zařízení.
Poměr cena/ výkon
UPS 5S je dostupná ve čtyřech výkonnostních řadách – 550 VA, 750 VA, 1000 VA a 1500 VA.
Nejnižší výkonnostní model je k dostání od 2200 Kč. U všech modelů řady 5S platí dvouletá záruční
doba, která se samozřejmě vztahuje jak na UPS, tak na baterie.
Pro více informací jsme k dispozici na níže uvedených kontaktech nebo navštivte stránky
http://powerquality.eaton.com/Products-services/Backup-Power-UPS/5S.aspx?cx=54.
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O společnosti Eaton Elektrotechnika
Eaton Elektrotechnika s.r.o., výrobce přístrojů pro domovní a průmyslové elektroinstalace, přístrojů
pro distribuci elektrické energie a záložních zdrojů patří od dubna roku 2008 do skupiny Eaton
Corporation. Společnost vstoupila na český trh v roce 1993. V září 2009 změnila společnost
v souvislosti s integrací do skupiny Eaton název z Moeller na Eaton Elektrotechnika s.r.o. Významnou

součástí společnosti Eaton Elektrotechnika je výrobní závod v Suchdole nad Lužnicí, kde se vyrábějí
proudové chrániče a jističe a rozváděčové skříně.
Se svými zhruba tisíci pracovníky se společnost řadí mezi nejvýznamnější zaměstnavatele
v Jihočeském kraji.
Důležitou roli v rámci koncernu plní také distribuční a skladové centrum BDC v Pohořelicích u Brna,
které zajišťuje dodávky celého sortimentu produktů Eaton a Moeller zákazníkům v České republice a
zemích střední a východní Evropy.
V žebříčku Czech TOP 100 nejvýznamnějších firem České republiky se v roce 2011 společnost Eaton
Elektrotechnika umístila na 90. místě, čímž se posunula o čtyři příčky výše oproti roku 2010. Dále
obhájila 6. příčku v žebříčku TOP100 ICT.
Začátkem roku 2012 otevřela skupina Eaton vlastní inovační centrum ve Vědeckotechnickém parku
v Roztokách u Prahy, své první v Evropě a páté na světě.
Více informací získáte na webových stránkách http://www.EatonElektrotechnika.cz nebo
http://www.Eaton.cz.
O skupině Eaton Corporation
Elektrotechnický sektor společnosti Eaton je globálním lídrem v distribuci energie a ochraně
elektrických obvodů; ochraně pomocí záložních zdrojů; řízení a automatizaci; osvětlení a bezpečnosti;
strukturálních řešeních a zařízeních pro elektrické sítě; řešeních pro drsná či nebezpečná prostředí; a
inženýrských službách. Díky své sadě globálních řešení je společnost Eaton připravena řešit i ty
nejdůležitější výzvy v oblasti řízení elektrické energie.
Eaton je společností zabývající se řízením diverzifikované energie, která svým zákazníkům poskytuje
úsporná řešení pomáhající efektivně řídit elektrickou, hydraulickou a mechanickou energii. V roce
2012 provedl Eaton, globální lídr v technologiích, akvizici společnosti Cooper Industries. Obrat nyní
sjednocených společností dosáhl v roce 2012 hodnoty 21,8 miliardy USD na proforma bázi. Má
přibližně 103 000 zaměstnanců a prodává své výrobky zákazníkům ve více než 175 zemích. Více
informací naleznete na stránkách http://www.Eaton.eu.

2

