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Coromatic ensures that organizations can keep their business 

operations running without disruptions. As the leading provider 

of Critical Facilities Solutions, such as data centers, we safe-

guard power and data communications supply.

PRODUKBESKRIVELSE

Netys PL 800 er en offline UPS med trapesformet sinus på utgang. Maks last på 
denne modellen er 480W.  Modellen har internt batteri - 1 stk. 12V 9Ah tett ventilre-
gulert AGM-VRLA bly/syrebatteri. Netys PL er en praktisk UPS som kommer med 6 
stikkontakter for enkel tilkopling av last. 4 av stikkontaktene har batteribackup og 
overspenningsvern, mens de 2 siste har overspenningsvern. Mer detaljert teknisk 
informasjon finnes i datablad og brukermanual. 

ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring
Det anbefales å fjerne deksel på UPS årlig for å fjerne støvansamlinger. Benytt 
trykkluft eller egnet støvsuger. 

Ettersyn / kontroll
UPS kontrolleres årlig for feil av teknisk kyndig personell. UPS gir akustisk og visuell 
alarm i feilsituasjoner.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall
Komplett batteriskift anbefales minimum hvert fjerde år. Det benyttes vedlikeholds-
frie AGM-batterier, 12V 9Ah. Coromatic varenummer: FP1290T2. Det kan være mer 
kostnadseffektivt å bytte hele UPSen, fremfor batteritid totalt sett. 

DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Antatt teknisk levetid/brukstid
Antatt teknisk levetid/brukstid er minimum 10 år, forutsatt at UPS er installert i 
drfitsmiljø i henhold til manualen samt anvisninger for drift og vedlikehold følges.

Fuktbestandig
Produktet skal ikke installeres i miljøer med relativ luftfuktighet over 90%.

Temperaturområde
Produktet kan operere i temperaturområde fra 0 - 40°C, anbefalt omgivelsestempe-
ratur for optimal batterilevetid er 15 - 25°C.

Garanti
Produktet har garantitid på 2 år. Coromatic er uten ansvar for mangler og feil dersom 
kjøper, uten Coromatic sitt skriftelige samtykke:
• foretar endringer eller modifiseringer av varen
• benytter forbruksmateriell som ikke overholder de spesifikasjoner som er opp-

gitt av Coromatic
• unnlater å følge instrukser og/eller brukeranvisninger for varen
• bruker eller lagrer varen på en annen måte eller under miljøforhold den ikke er 

beregnet for

MILJØPÅVIRKNING

UPS avgir akustisk støy < 45 dBA

HMS-REFERANSER

Ved brann i UPS må slukkeutstyr beregnet på elektriske apperater benyttes. Utstyret 
må kun betjenes/monteres/demonteres av kyndig personell.

BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431

Avfallstype: Elektronisk avfall og spesiallavfall (blybatterier)
Avfallshåndtering: Leveres til forhandler eller returstasjon som håndterer 
elektronisk avfall. Batteriene må demonteres og leveres separat som 
spesialavfall. 

TEKNISK SERVICE
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