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Hvor mye data har du råd til å miste?
Har datamaskinen gått i stå etter et strømbrudd? Eller er lagrede dokumenter og bilder
søkk borte etter et tordenvær? Her er dingsen som kan redde dagen!
Eaton lanserer nå en ny avbruddsfri strømforsyningsenhet (UPS) spesielt utviklet for kontorog hjemmemarkedet. Eaton 3S beskytter alt tilkoblet utstyr som datamaskiner og eksterne
harddisker mot skader som kan oppstå ved strømbrudd eller overspenning.

‒ Både over- og underspenning kan ha alvorlige konsekvenser for elektroniske komponenter
og dermed også lagrede dokumenter på datamaskiner. Med Eaton 3S er alle enheter tilkoblet
UPS’en beskyttet selv om strømmen går. Og skulle ulykken være ute, gir UPS’en deg tid til å
avslutte arbeidet du jobber med før det er for sent, sier Per Anders Løkke i Eaton.
Liten, kraftig og kompatibel
Eaton 3S plugges direkte mellom veggen og datamaskinen, og jevner ut uregelmessigheter i
strømtilførselen. En intern batteripakke sikrer samtidig at tilkoblet utstyr og maskinvare kan
avsluttes på korrekt måte om strømmen blir brutt.

‒ Eaton 3S tilbyr kraftig og trygg beskyttelse, og er utviklet spesielt for hjemmemarkedet. Den
lille størrelsen gjør den plasseringsvennlig i hjemmet, og vi har lagt ekstra vekt på designet i
utviklingsprosessen, slik at den passer inn i kontormiljøet, sier Løkke.
Eaton 3S integreres automatisk med Windows, Mac og Linux-systemer. Dette gjør at 3S
fungerer sømløst med operativsystemenes strømstyringssoftware. Enheten har en kapasitet
på 550 og 700 VA, og leveres med seks kontaktpunkter, beskyttelse av datalinje og USBtilkobling.
###
Vedlagte bilder kan benyttes fritt.
For mer informasjon, kontakt: Per Anders Løkke, Eaton Electric
Tlf 900 18 588 eller e-post perandreslokke@eaton.com
Se også www.eaton.no
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Om Eaton:
Eaton Corporation er et diversifisert strømstyringsselskap med en omsetning på USD 13,7 milliarder i
2010. Selskapet, som fyller 100 år i 2011, er en av verdens ledende leverandører av elektriske
komponenter og strømstyringssystemer til energiverk, hydrauliske systemer og tjenester til industri-,
bil- og flyteknisk utstyr, distribusjon og effektstyring, pneumatiske systemer for kommersiell og militær
bruk, samt kraftoverføring og styring av ytelse, drivstoff og sikkerhet i biler og lastebiler. Eaton har ca.
70 000 ansatte og selger produkter til kunder i over 150 land. Mer informasjon finnes på
www.eaton.com.
Eatons elektriske forretningsområde er en global leder innen strømdistribusjon, strømstyring, kontroll
og overvåking, samt produkter og tjenester til industriautomatisering. Kombinert med Eatons
ingeniørtjenester, utgjør produktene kundedrevne PowerChain Management®-løsninger som dekker
driftskritiske behov for datasentre, industri, institusjoner, handel, bolig- og OEM-markeder over hele
verden. Eatons PowerChain-løsninger bidrar til at selskaper oppnår bærekraftige og
konkurransedyktige fordeler gjennom pro-aktiv strømstyring som en strategisk og integrert del av
driften. Dette sikrer økt pålitelighet, sikkerhet og optimal bruk av energi. Les mer på
www.eaton.com/electrical.

