
ک سرمايه ی توان به آن به عنوان يمياز ندارند امان(UPS)کثر مردم به منبع تغذيه بی وقفها
توان از يه گذاری می گوييم چون با استفاده از آن می از آن جهت سرما.گذاری نگاه کرد

20پس از صرفما.لوازم گران قيمت برقی در برابر نوسانات جريان برق محافظت کرد
فراد يو پی اس و با مشاوره ی با امدل مختلف100گرفتن بيش ازساعت وقت و با در نظر

.متخصص اين حوزه چند مدل برتر را شناسايی کرده ايم

)ن يو پی اس برای شبکه خانگییبهتر( Tripp Lite AVR750Uمدل  ⦁

ساعت 1: وات 20زمان اجرا با بار  ⦁

يقهدق 6: وات 300زمان اجرا با بار  ⦁

وات 670: ی اندازه گيری شدهتوان خروج ⦁

شش: پريزهای باتریتعداد  ⦁

سه سال: گارانتی ⦁

ما اين  طبق آزمايشات. ين يو پی اس بهترين انتخاب برای خاموشی های کوتاه مدت استا
ساعت در زمان قطع جريان برق، روشن نگه  1مدل می تواند روتر وای فای يا مودم را تا 

ا خدمات به اين معنی که می توانيد در حين خاموش بودن برق آنالين بمانيد و ب. دارد
زمانتان را در  اضطراری در تماس باشيد ، اخبار و تغييرات آب و هوا را دنبال کنيد يا فقط

.وب سايت های مورد عالقه خود بگذرانيد

 -اتيک است کردن آن نيازی به تنظيم ديگری ندارد و شامل تنظيم ولتاژ اتومجدا از وصل 
پريز آن از يک  12شش عدد از  -ويژگی مهمی که برخی مدل های ارزان قيمت دارا نيستند

ن آن را در باتری پشتيبانی می شود و شکل جمع و جور آن باعث می شود که به راحتی بتوا
. محيط های کوچک استفاده کرد

)گر گزينه اصلی شما در دسترس نيستا(  CyberPower CP800AVRمدل  ⦁

ساعت 1.5: وات 20زمان اجرا با بار  ⦁
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يقهدق 6: وات 300زمان اجرا با بار  ⦁

وات 535: ی اندازه گيری شده حداکثرتوان خروج ⦁

چهار: پريزهای باتریتعداد  ⦁

سه سال: گارانتی ⦁

شما در اين  با اين تفاوت که. ين اين مدل و مدل شماره يک بسيار زياد استشباهت موجود ب
 8تا از  4هنگامی که جريان برق متوقف می شود، تنها . مدل با قدرت کمتری مواجه هستيد

ن از آن بررسی های ما نشان داده است که می توا. ی توسط باتری پشتيبانی می شودخروج
د اين مدل هم ابعا. ساعت استفاده نمود 1.5واتی تا  20برای برق رسانی به دستگاه های 

. کوچکی دارد و به راحتی روی ميز کار شما جای می گيرد

)يمات بيشتر، قدرت بيشترتنظ( CyberPower CP1500PFCLCDمدل  ⦁

ساعت 4: وات 20زمان اجرا با بار  ⦁

يقهدق 16: وات 300زمان اجرا با بار  ⦁

وات 930: گيری توان خروجی اوجاندازه  ⦁

پنج: پريزهای باتریتعداد  ⦁

سه سال: گارانتی ⦁

CyberPower CP1500PFCLCD ه ها ن يو پی اسی  است که ما برای اکثر خانگرانتری
ارزش خريد  يا دفاتر کوچک توصيه می کنيم ، اما با توجه به  ويژگی های اضافی که دارد

ستگاه هايتان اگر شما نياز به تأمين نيروی بيشتری برای د. آن را به شدت باال خواهد برد
اند قدرت چشمگير اين مدل می تو. کندن را تأمي W 930داريد اين مدل  می تواند حداکثر 

پريز  10اندازه متوسطی دارد و دارای . ساعت فعال نگه دارد 4مودم يا روتر شما را تا 
و پورت همچنين د. تای آن در هنگامی قطعی برق توسط باتری پشتيبانی می شود 5است که 
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USB  خالص  از آنجا که دارای يک اينورتر موج سينوسی. ژ دستگاه های کوچکشاربرای
حساس  است ، قدرت آن به اندازه يک پريز برق ديواری صاف است ، و آن را حتی برای

نه سرانجام ، صفحه نمايش با نور پس زمي. ترين تجهيزات ، ايمن و قابل اعتماد می کند
CP1500PFCLCD اههای ی مانند ميزان ماندگاری باتری و کل وات دستگداطالعات مفي

.متصل به واحد را در اختيار شما قرار می دهد

AmazonBasics Standby UPS 800VAمدل  ⦁

ساعت 1.5: وات 20زمان اجرا با بار  ⦁

يقهدق 6: وات 300زمان اجرا با بار  ⦁

وات 470: ی اندازه گيری شده حداکثرتوان خروج ⦁

شش: پريزهای باتریتعداد  ⦁

يک سال: گارانتی ⦁

بولی ی باتری قابل قه دارامقرون به صرفه است ک UPSگر بودجه کافی نداريد اين مدل يک ا
 1.5ا اين دستگاه می تواند روتر و مودم معمولی را ت. است و زمان اجرای خوبی دارد

نبايد . وات را اندازه گيری کرده ايم 470ما در آزمايش خود حداکثر . ساعت روشن نگه دارد
. ا تجهيزات پزشکی استفاده کنيدی AVاز آن برای تجهيزات حساس 
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:منبع

https://farsanups.com/
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