
Navrženo pro zachování 
provozu
Mějte důležitá elektronická 
zařízení (např. internetovou 
bránu, IP kameru, 
inteligentní ovládání 
domácnosti, osobní 
asistenční systém atd.) 
k dispozici, i když dojde 
k výpadku síťového 
napájení.
Zachovejte si možnost 
ovládat připojená zařízení 
na dálku bez ztráty funkce 
(IP kamery).
Integrovaná nadproudová 
ochrana

Přizpůsobitelnost
Vyberte si ze 4 výstupních 
napětí, která jsou 
kompatibilní s potřebami 
napájení většiny důležitých 
aplikací, a 4 typů 
výstupních konektorů 
v závislosti na požadavcích 
vašich elektrozařízení.

Jednoduchost
Přehledné LED indikátory 
poskytují informace 
o vybraném výstupním
napětí a zbývající 
kapacitě baterie.
Díky funkci „studeného 
startu“ lze záložní zdroj  
3S Mini použít jako  
externí baterii.

Kompaktní a tiché 
provedení
Záložní zdroj 3S Mini 
nahrazuje napájecí 
zdroj dodaný s vaším 
elektrozařízením 
a zprostředkovává ochranu 
napájení bez nutnosti 
dalšího vybavení. 
Svým mimořádně 
kompaktním, tichým 
a stylovým provedením 
zdroj 3S Mini skvěle 
zapadne do domácího 
i firemního prostředí. 

Zajistěte provoz svých elektronických 
zařízení, včetně routerů, IP kamer, domácích 
asistenčních systémů a inteligentních 
ovladačů, během výpadků proudu 
pomocí cenově dostupného kompaktního 
stejnosměrného UPS.

UPS Eaton 3S Mini

Záložní zdroje UPS
UPS 3S Mini 36W DC
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KONEKTORY:

Změny produktů, informací obsažených v tomto dokumentu  
a cen jsou vyhrazeny; stejně tak i chyby a opomenutí. Závazná 
jsou pouze potvrzení objednávek a technická dokumentace od 
společnosti Eaton. Fotografie a obrázky zároveň nezaručují konkrétní 
provedení nebo funkčnost. Jejich použití v jakékoli formě podléhá 
předchozímu schválení společnosti Eaton. Totéž platí pro ochranné 
známky (zejména Eaton, Moeller a Cutler-Hammer). Všeobecné 
obchodní podmínky společnosti Eaton platí tak, jak jsou uvedeny na 
internetových stránkách a v potvrzení objednávek společnosti Eaton.

Sledujte nás na sociálních sítích, kde najdete  
nejnovější informace o produktech a podpoře.
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Všechny ostatní ochranné známky jsou 
majetkem příslušných vlastníků.

Technická specifikace
Vstupní napětí 90–264 V AC
Vstupní frekvence 50/60 Hz
Výstupní napětí/proud 9 V / 3 A – 12 V / 3 A – 15 V / 2,4 A – 19 V / 1,89 A
Výstupní připojení Konektory (5,5 × 2,5 / 5,5 × 2,1 / 4,75 × 1,7 / 3,5 × 1,35)
Jmenovitý výkon 36 W
Typ baterie Li-Ion
Kapacita baterie 2× 3,7 V / 2200 mAh
Rozměry UPS (Š × V × H) 95,5 x 30 x 136 mm
Hmotnost UPS 0,4 kg
Provozní teplota 0–35 °C
Bezpečnost IEC 62477-1, značka CE, protokol CB
EMC EN 62040-2
Záruka 2 roky 

IP kamera (3 W) Až 5 hodin

Set-top box (4 W) Až 4 hodiny

Wi-Fi extender (7 W) Až 2 hodiny

Základní internetová brána (9 W) 80 minut

Pokročilá internetová brána (15 W) 40 minut

Modely
Typové označení 3SM36
Vstupní kabel Schuko (FR/DIN) 

Typické doby provozuTypické doby provozu

  Vypínač
  4 LED indikátory pro zobrazení 
úrovně výstupního napětí nebo 
zbývající kapacity baterie.

  Vstupní kabel
   Výstupní kabel
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