
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Specificaties: 

• Capaciteit: 650 VA/360 W  
• Voltage: 220/230/240 V AC 
• Frequentiebereik: 50/60 Hz  
• Vertragingstijd: 2 - 6 ms 
• Batterij type: 1x 12 V/7 Ah 
• Min. Backup tijd: ± 10 min 
• Normale laadtijd: 4 - 6 uur 
• Gewicht: 5 kg  
• Geluidsniveau: < 40 dB  
• Luchtvochtigheid: 0-90%  
• Besturingssysteem: Windows® 

2000/2003/XP/Vista/2008/7 
Linux, Unix, Mac 

 
Alarm Beep tijd: 
• Accu fout: Elke 10s 
• Batterij leeg: Elke seconde 
• Overbelasting: Elke 0.5s 
• Foutmelding: Continue  

 

 

 

Backup voor 230V apparatuur 

 

650 VA UPS 360 W 
 

Bezoek onze website op http://www.beveiligingswinkel.nl 

Door de hoge kosten van de vaste 
telefoonlijn. Zeggen steeds meer 
mensen hun vaste lijn van KPN op. 
Meestal wordt er gekozen voor een 
internet Plus bellen lijn oftewel VoIP 
(Voice over IP). Dit kan grote 
gevolgen hebben voor het inbraak 
systeem. 
 
Normaal wordt de inbraak centrale 
gevoed vanuit het lichtnet. Indien de 
230V van het pand wegvalt, zal de 
back-up accu het inbraak systeem 
voor minimaal 12 uur op spanning 
houden. De doormelding blijft 
werken doordat de voeding van de 
telefoonlijn vanuit de KPN komt. 
Echter bij een VoIP verbinding zorgt 
het modem voor de lijn spanning. Dit 
modem wordt gevoed via het lichtnet 
en zal bij stroom uitval ook uitvallen. 
Hierdoor kan het inbraak systeem 
niet meer doormelden.  
 
Door deze UPS tussen het modem 
en het stopcontact te plaatsen kan 
het inbraak systeem ook bij 230V 
uitval gewoon uitbellen via het VoIP 
modem. 
 
Sluit ook het Dect basis station erop 
aan. Hier door kan er ook altijd met 
een Dect toestel worden uitgebeld. 

 
 

Model: 
CMP-UPS650VAL 
 
- 2 aansluitingen 
- USB aansluiting 
- 3 Led indicatoren 
- Storings alarm beep 
- Incl. accu 

 
 
 

 
 

Productinformatie 
noodstroomvoorziening 

De Beveiligingswinkel 

Dr de Blecourtstraat 47- 6541 DD Nijmegen 

Tel:  +31(0) 24 373 3404 

Fax: +31(0) 24 373 3893 

E-mail: info@beveiligingswinkel.nl 

Website: www.beveiligingswinkel.nl 


