
Pozostań online
Podtrzymaj działanie 
najważniejszych 
urządzeń w Twojej 
sieci (bramy sieciowej, 
kamery IP, sterowników 
inteligentnego domu, 
osobistego asystenta 
itp.) w przypadku zaniku 
zasilania.
Zachowaj możliwość 
zdalnego sterowania 
urządzeniami w sieci dzięki 
podtrzymaniu zasilania 
(kamery IP).
Wbudowane wewnętrzne 
zabezpieczenie 
nadprądowe.

Uniwersalność
Wybieraj spośród 4 
napięć wyjściowych 
zgodnych ze wszystkimi 
najważniejszymi 
zastosowaniami  
oraz 4 typów złącz 
wyjściowych pasujących 
do Twojego sprzętu.

Prosta obsługa
Czytelny wskaźnik LED 
informuje o wybranym 
napięciu wyjściowym  
i pozostałej pojemności 
akumulatora.
Funkcja zimnego startu 
umożliwia korzystanie z 3S 
Mini jak z powerbanku.

Kompaktowy i cichy
3S Mini zastępuje zasilacz 
dostarczony z urządzeniem 
i zapewnia ochronę 
zasilania bez potrzeby 
stosowania dodatkowego 
sprzętu. 
Niezwykle kompaktowa, 
cicha i stylowa konstrukcja 
sprawia, że 3S Mini 
doskonale komponuje 
się ze środowiskiem 
domowym lub firmowym. 

Zapewnij ciągłość działania podłączonych 
urządzeń w przypadku awarii zasilania 
dzięki niedrogiemu i kompaktowemu 
zasilaczowi UPS DC stworzonemu do 
zasilania routerów internetowych, kamer 
IP, asystentów domowych i inteligentnych 
sterowników.

Zasilacz UPS Eaton 3S Mini

Systemy zasilania gwarantowanego (UPS)
Zasilacz UPS 3S Mini 36 W DC



Dołączone 
końcówki

Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w zakresie 
produktów, informacji zawartych w niniejszym dokumencie oraz 
cen; zastrzega również, że w dokumencie mogą wystąpić błędy 
i pominięcia. Wiążący charakter mają wyłącznie potwierdzenia 
zamówień oraz dokumentacja techniczna sporządzona przez firmę 
Eaton. Fotografie i ilustracje nie stanowią gwarancji identyczności 
określonego układu lub funkcjonalności. Ich wykorzystanie  
w dowolnej formie warunkowane jest uzyskaniem wcześniejszej 
zgody firmy Eaton. Ta sama zasada dotyczy znaków towarowych  
(w szczególności Eaton, Moeller i Cutler-Hammer). Zastosowanie 
mają zasady i warunki firmy Eaton w brzmieniu zaczerpniętym ze 
stron internetowych Eaton oraz potwierdzeń zamówień.

Najnowsze informacje o nas i naszych produktach  
można uzyskać za pośrednictwem mediów 
społecznościowych.
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Eaton jest zarejestrowanym znakiem 
towarowym.

Wszystkie pozostałe znaki towarowe  
stanowią własność ich właścicieli.

Parametry techniczne
Napięcie wejściowe 90–264 V AC
Częstotliwość wejściowa 50/60 Hz
Napięcia/prądy wyjściowe 9 V/3 A — 12 V/3 A — 15 V/2,4 A — 19 V/1,89 A
Połączenie wyjściowe Adaptery „barrel” (5,5 × 2,5 / 5,5 × 2,1 / 4,75 × 1,7 / 3,5 × 1,35)
Moc znamionowa 36 W
Typ akumulatora Litowo-jonowy
Pojemność akumulatora 3,7 V / 2200 mAh × 2
Wymiary UPS (szer. × wys. × gł.) 95,5 × 30 × 136 mm

Masa UPS 0,4 kg
Temperatura pracy 0–35°C
Bezpieczeństwo IEC 62477-1, oznaczenie CE, CB
EMC IEC 62040-2
Gwarancja 2 lata 

Kamera IP (3 W) Do 5 godz.

Odtwarzacz TV (4 W) Do 4 godz.

Wzmacniacz sygnału Wi-Fi (7 W) Do 2 godz.

Podstawowa brama sieciowa (9 W) 80 min

Zaawansowana brama sieciowa (15 W) 40 min

Modele
Numer katalogowy 3SM36  
Przewód wejściowy Schuko (FR/DIN)  

Typowe czasy podtrzymaniaTypowe czasy podtrzymania

  Przycisk wł./wył.
  4 diody LED wskazujące 
ustawione napięcie wyjściowe 
lub pozostałą pojemność baterii

  Przewód wejściowy
   Przewód wyjściowy

Zasilacz UPS Eaton 3S Mini


