Product data sheet
Characteristics

DLA3000RMI2UQ

Refurbished Dell Smart-UPS 3000VA USB RM
2U 230V

Commercial status

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein.
This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications.
It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof.
Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

End-of-Sale Notice :

i End-of-Sale Notice
ﻧﻈﺮة ﻋﺎﻣﺔ
وقت التسليم

طالما لا يزال متوفرا

أﺳﺎﺳﻲ
القدرة المقننة بالواط

٢٧٠٠ W

Rated power in VA

٣٠٠٠ VA

عدد منافذ برايز الطاقة

٨ IEC 320 C13
 وصلات٣ IEC
١ IEC 320 C19

جهد الإخراج

230 فولت

جهد المدخل

230 فولت

القابس المعياري

IEC 320 C20
Schuko CEE 7 / EU1-16P
BS1363A بريطاني

رقم وحدة الحامل

2U

طول الكابل

 متر٢٫٤٤

عدد الكابلات

٢

ﻋﺎم
عدد الفتحات التي تشغلها وحدة الطاقة

٠

عدد الفتحات الخالية من وحدة الطاقة

٠

رقم طاقة الإسقاط

٣٠ W

إضافي

No

اﻟﺨﻮاص اﻟﻔﻴﺰﻳﺎﺋﻴﺔ
موقع التركيب

أمامي

وضع التركيب

مركب في الحامل

تفضيلات التركيب

Lower

العمق

٦٦ Cm

الارتفاع

٨٫٩ Cm

صافي الوزن

 كجم٤٣٫٦٤

العرض

٤٨٫٣ Cm

يمكن التركيب على عمودين

0

06/12/2021

1

No

USB compatible

أسود

اللون

ﻣﺪﺧﻞ
قابل للضبط 151...302 V
160...286 V

حدود جهد المدخل

استشعار تلقائي  Hzهرتز 50/60 3 -/+

تردد الشبكة

ﻣﺨﺮج
٣٠٠٠ VA

الحد الأقصى للطاقة القابلة للتهيئة بالفولت

٢٧٠٠ W

الحد الأقصى للطاقة القابلة للتهيئة بالوات

مللي ثانية بشكل نموذجي 2

وقت الإرسال

تفاعل خطي

 UPSنوع

اﻟﻤﻄﺎﺑﻘﺔ
C-Tick
CE
GOST
IRAM
VDE

شهادات المنتج

EN 50091-1
EN 50091-2

المعايير

ﺑﻴﺌﻲ
) (dBAديسيبل صوتي 47

المستوى الصوتي

٤٠٠ Btu/H

التشتت الحراري

قدم 0 ... 10000

ارتفاع التشغيل

 ٤٠…٠درجة مئوية

درجة حرارة الهواء المحيط للتشغيل

 ٤٥…١٥#درجة مئوية

درجة حرارة الهواء المحيط المناسبة للتخزين

 ١٥٢٤٠٫٠٠…٠٫٠٠متر

ارتفاع التخزين

٩٥…٠ %

الرطوبة النسبية

٩٥…٠ %

التخزين بالجو الرطب

اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ
Configurable for 220 : 230 or 240 nominal output voltage

المعلومات الإضافية

بطارية من الرصاص-الحمض

نوع البطارية

0

وقت تشغيل ممتد

0

قيمة السائل

٠

عدد الفتحات التي تشغلها البطارية

٠

عدد الفتحات الخالية من البطارية

٣H

زمن إعادة شحن البطارية

١

عدد مرات استبدال البطارية

) ٥…٣سنة )سنوات

عمر البطارية

وقت التشغيل 528 VAh

) (VAHطاقة البطارية بالفولت/أمبير/ساعة

مقدّر ١٧٥ W

طاقة شاحن البطارية

اﻻﺗﺼﺎل
Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : configurable delays

تنبيه

LED status display with load and battery bar-graphs and on line : on battery : replace battery : and

لوحة التحكم

نعم

إيقاف تشغيل الطاقة الطارئ

١

فتحات خالية

ﺻﺎﻋﻖ
٤٨٠ J

معدل طاقة التموّر

Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : me

تخميد الضوضاء

2

وﺣﺪات اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ
 ٥٦٫٨٢كجم

وزن الحزمة 1

٢٥٫٤ Cm

ارتفاع الحزمة 1

٦٢٫٢ Cm

عرض الحزمة 1

٩٨ Cm

طول الحزمة 1

١

عدد الوحدات في الحزمة 2

٨

عدد الوحدات في الحزمة 3

اﻟﻀﻤﺎن اﻟﺘﻌﺎﻗﺪي
180 days

الضمان

ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﺠﺎريProduct Life Status :

3

