
Projetado para o manter 
conectado

Mantenha o seu 
equipamento essencial 
conectado (gateway 
de Internet, câmara IP, 
controlador Smart-home, 
assistente pessoal, etc..)  
e a funcionar, no evento 
de uma falha de energia.
Mantenha a capacidade 
de controlar remotamente 
os seus dispositivos 
conectados, sem perdas 
de energia (câmaras  
de IP).
Proteção contra 
sobretensão através de 
um circuito interno.

Adaptável

Faça a sua seleção a partir 
de 4 tensões de saída 
compatíveis com qualquer 
necessidade crítica de 
aplicação de energia e 4 
tipos de conectores de 
saída, que se adaptem 
aos seus requisitos de 
equipamento.

Simples

Indicador LED de leitura 
fácil com informações 
sobre a tensão de saída 
selecionada e capacidade 
de bateria restante.
Função de arranque a frio 
disponível para 3S Mini 
como banco de bateria.

Compacta e silenciosa

3S Mini substitui  
a alimentação de corrente 
fornecida com o seu 
dispositivo, para garantir  
a proteção da energia sem 
equipamentos adicionais.
O design super compacto, 
silencioso e elegante 
assegura que a 3S Mini 
se integra perfeitamente 
no ambiente do seu lar ou 
local de trabalho.

Continuidade do serviço garantida para  
o equipamento conectado durante falhas 
de energia, graças a uma UPS DC acessível 
e compacto que alimenta routers de 
Internet, câmaras IP, assistentes pessoais  
e controladores Smart.

UPS Eaton 3S Mini

Sistema de alimentação ininterrupta (UPS)
UPS 3S Mini 36W DC
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As alterações aos produtos, as informações contidas neste 
documento e os preços são reservados; assim como erros  
e omissões. Apenas as confirmações de pedidos e a documentação 
técnica da Eaton são vinculativas. As fotografias e imagens também 
não garantem uma disposição específica ou funcionalidade. A sua 
utilização sob qualquer outra forma está sujeita à aprovação prévia 
da Eaton. O mesmo se aplica às marcas registadas (especialmente 
Eaton, Moeller e Cutler-Hammer). Aplicam-se os termos e condições 
da Eaton, conforme mencionado nas páginas de internet da Eaton  
e nas confirmações de encomenda da Eaton.
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Eaton é uma marca registada.

Todas as outras marcas comerciais  
são propriedade dos seus  
respetivos proprietários.

Especificações técnicas

Tensão de entrada 90-264V AC

Frequência de entrada 50/60 Hz

Tensão/Amperes da saída 9 V/3 A - 12 V/3 A - 15 V/2,4 A - 19 V/1,89 A

Ligação de saída Adaptadores de barril (5,5 x 2,5 / 5,5 x 2,1 / 4,75 x 1,7 / 3,5 x 1,35)

Potência 36 W

Tipo de bateria Li-Ion

Capacidade da bateria 3,7 V/2200 mAh x 2

Dimensões da UPS L x A x P 95,5 x 30 x 136 mm

Peso da UPS 0,4 kg

Temperatura operacional 0 - 35 °C

Segurança IEC 62477-1, marcação CE, relatório CB

EMC IEC 62040-2

Garantia 2 anos 

Câmara IP (3 Watts) Até 5 horas

TV player (4 Watts) Até 4 horas

Extensor de wifi (7 Watts) Até 2 horas

Gateway de Internet simples (9 Watts) 80 minutos

Gateway de Internet avançado (15 Watts) 40 minutos

Modelos

Artigo 3SM36 3SM36BS

Cabo de entrada Schuko (FR/DIN) BS1363 (UK)

Tempos de execução típicosTempos de execução típicos

  Botão ligar/desligar

  4 LEDs com definições de 
tensão de saída ou capacidade 
de bateria restante.

  Cabo de entrada

   Cabo de saída

UPS Eaton 3S Mini
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