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1. INFORMACJE OGÓLNE 

The Legrand UPS Keor Line RT model is an uninterruptible power 
source with interactive line technology and sinusoidal output. 
The Keor Line RT is an convertible UPS that can be used in both tower 
and rack configurations. 
It delivers a rated power of 1000, 1500, 2200, 3000VA is managed by a 
microprocessor, is equipped with integrated self-diagnostics and works 
on cold-start. 
Keor Line RT is equipped, internally, with valve-regulated, hermetically 
sealed lead accumulator batteries. The batteries can be easily 
replaced thanks to a specific door located on the front of the UPS. 
The presence of an electronic stabiliser (AVR) inside the UPS provides 
the connected loads with effective protection against any interference 
in the electrical mains. Thanks to the RJ11/ RJ45 sockets, it offers an 
excellent telephone/fax/modem/LAN protection. 

 
Keor Line RT can be connected to a PC through the USB and Serial 
RS232 port allowing you to monitor its operation, thanks to the free 
software, and carry out an emergency shutdown of Windows and Linux 
operating systems. 

 
Through the 3-button control panel, the LCD screen and 3 status LEDs, 
it can display the following alarms and operating modes: 
battery charge percentage 

normal operation 

battery-powered operation 

overloaded 

generic anomaly 

back-up time 

end of uptime 

 
The Keor Line RT Static Uninterruptible Power Supply bears the CE 
marking, pursuant to Directives 73/23, 93/68, 89/336, 92/31, 93/68, and 
is designed and built in compliance with the following standards: 
EN 62040-1 “General and safety requirements for UPSs used in 
areas that are accessible to the operator” 
EN 62040-2 “Electromagnetic Compatibility requirements (EMC)” 
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*  Deklarowane czasy autonomii w minutach są szacowane i mogą się różnić zależnie 
od charakterystyki odbiorów, warunków pracy oraz środowiska. 
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Zgodność 

Normy EN62040-1, EN62040-2 
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Wyjście 

Napięcie wyjściowe 230 V ± 10% 

Częstotliwość wyjściowa znamionowa 50/60 Hz +/-0,5% autowykrywanie 

THD napięcia wyjściowego ‹ 3% przy liniowym obciążeniu 

 Baterie 

 

Moc UPS – ilość x napięcie, poj. baterii 

1000 - 3 x 12V, 7Ah 

1500 - 3 x 12V, 9Ah 

2200 - 6 x 12V, 7Ah 

3000 - 6 x 12V, 9Ah 

 

Czas podtrzymania* 

1000 - 10 min. 

1500 - 8 min. 

2200 - 8 min. 

3000 - 8 min. 

 Komunikacja i zarządzanie 

Wyświetlacz i sygnalizacja 
Trzy przyciski, wyświetlacz i 3 diody LED 

do monitorowania w czasie rzeczywistym 

statusu zasilacza UPS Zabezpieczenia linii RJ11/RJ45, gniazd wyjściowych 

Porty komunikacyjne USB-RS232 

Zdalne zarządzanie Slot kart SNMP, E.P.O. 

 Dane mechaniczne 

 

Wymiary Wys. x Dł. x Głęb. (mm) 
1000 – 440 x 405 x 88 

1500 – 440 x 405 x 88 

2200 – 440 x 650 x 88 

3000 – 440 x 650 x 88 

 

Masa netto (kg) 
1000 - 19 

1500 - 20 

2200 - 34 

3000 - 37 

 Warunki środowiskowe 

Temperatura pracy (°C) 0 ÷ 40°C 

Wilgotność względna (%) 0÷95 % bez kondensacji 

Natężenie dźwięku z 1 m (dBA) < 40 

 

Informacje ogólne 

 

Moc znamionowa(VA) / czynna (W) 

/ nr referencyjny 

1000 / 900   / 3100 45 

1500 / 1350 / 3100 46 

2200 / 1980 / 3100 47 

3000 / 2700 / 3100 48 

Technologia Line-interactive (VI) 

Kształt napięcia Sinusoidalny 

 Wejście 

Napięcie wejściowe 230 V ± 10% 

Częstotliwość wejściowa 45-65 Hz 

Zakres napięcia wejściowego 165 V-300V 

 

UPS Legrand  Keor Line RT jest bezprzerwowym zasilaczem w technologii  
Line-Interactive z sinusoidalnym kształtem napięcia. Keor Line RT jest 
konwertowalnym zasilaczem UPS który może być używany w wersji wolnostojącej 
(tower) lub w szafie rack. 
UPS dostarcza moc znamionową 1000 / 1500 / 2200 / 3000 VA i jest zarządzany 
mikroprocesorem. Zawiera zintegrowaną autodiagnostykę oraz posiada funkcję 
tzw. zimnego startu. 
Keor Line RT jest wyposażony we wbudowane regulowane zaworowo, 
hermetycznie zamknięte kwasowo-ołowiowe baterie. Baterie mogą być łatwo 
wymieniane bez demontażu urządzenia dzięki uchylnej konstrukcji obudowy od 
frontu urządzenia. 
Obecność stabilizatora napięcia (AVR) wewnątrz UPSa zapewnia podłączonym 
odbiorom efektywne zabezpieczenie przed zakłóceniami od strony sieci zasilającej. 
Dzięki gniazdom RJ11/RJ45, zasilacz zapewnia doskonałe zabezpieczenie linii 
telefonicznej/faksu/modemu/sieci LAN. 
 
Keor Line RT może być przyłączony do komputera PC przez port USB lub port 
szeregowy RS-232 co umożliwia, dzięki dołączonemu oprogramowaniu, 
monitorowanie pracy zasilacza oraz przeprowadzenie np. awaryjnego zdalnego 
wyłączenia stacji roboczych z systemami operacyjnymi m. in. Windows/Linux. 
 
Poprzez panel z 3 przyciskami, wyświetlacz LCD i 3 diody LED, UPS może 
sygnalizować alarmy oraz stany pracy: 
•  procent naładowania baterii, 
•  normalna praca, 
•  praca z baterii, 
•  przeciążenie, 
•  usterka, 
•  czas podtrzymania, 
•  koniec czasu pracy. 
 
Keor Line RT UPS posiada oznakowanie CE, odpowiada wymaganiom Dyrektyw 
73/23, 93/68, 89/336, 92/31, 93/68, oraz został zaprojektowany i zbudowany  
w zgodzie ze standardami: 
•  EN 62040-1 “Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS) - Wymagania ogólne  
i wymagania dotyczące bezpieczeństwa UPS” 
•  EN 62040-2 “Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS)  - Wymagania dotyczące 
kompatybilności elektromagnetycznej (EMC)” 
 
Opakowanie zawiera: 1x Keor Line RT, 1x podręcznik użytkownika, 1x kabel  
zasilający AC (nie w wersji z połączeniami zaciskowymi), 1x kabel wyjściowy IEC  
(modele 1/1,5kVA tylko z gn. IEC), 2x kabel wyjściowy IEC (modele 2,2/3kVA tylko 
z gn. IEC), 1x akcesoria do montażu wolnostojącego (tower) lub w szafie rack  

(bez regulowanych prowadnic do szaf rack które posiadają nr ref. 3109 52). 


