
DC Output:        +5V = 45A,   +12V = 25A,  +3.3V = 33A,   -5V = 0.5V,   -12V = 0.8V,   +5Vsb = 2A

Rating Output:   Total 510W,    +5V & +3.3V & +12V = 480W,    +5V & +3.3V = 330W

AC Input:           (Auto-Switch) 100-240V~, 47-63Hz, 10-6A

Godkendelser:   CE, FCC-B, TÜV, UL, CCEE, CSA, EMC, VDE certifikation

Støj forhold:       Lav frekvent støj, <12 dbA (1-2 dbA over stilhed)  

Scandinavisk Design og udvikling

Chill 510W ATX Strømforsyning
Virtual Silent - Real Power Output
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Unik 99.8% lydløs drift!
Den nye innovative Chill CP-510A strømforsyning tilbyder helt unikke støj
egenskaber til den meget krævende bruger. Selv ved maksimal effekt vil
støjniveauet kun ligge på 1-2 dbA over stilhed, og det er ikke hørbart.

Avanceret varmeafledning
Med det avancerede temperaturstyrede design opnås en varmeafledning,
der er traditionelle strømforsyninger væsentlig overlegen. Den effektive
horisontale 120mm blæser, kombineret med vores unikke interne design,
vil kraftigt øge kabinettets airflow, og dermed bidrage til en generel lavere
systemtemperatur. Meget atypisk for støjdæmpningsprodukter!

Specifikationer der holder!
Denne effektive HI-End strømforsyning tilbyder state-of-the-art ydelse og
kvalitet for selv meget krævende computere og industrielle systemer.
Ingen andre kan tilbyde så mange ampere kombineret med så lav støj.

Beskyttelse mod strømudsving
Et unikt og effektivt filter beskytter PC'en mod eventuelle lynnedslag og
eksterne udslag i elforsyningen.

Avanceret hardware overvågning
Et avanceret kredsløb overvåger konstant sig selv samt komponenterne i
PC'en. Hvis der registreres en fejl relateret til spændingen, vil systemet
straks lukke ned for at forhindre yderligere skade.

Aktiv PFC (Power Factor Correction)
Dette kredsløb sørger for, at strømmen udnyttes maksimalt. Dette giver
bl.a. mindre varmeudvikling og i sidste ende en lavere elregning.

Omdrejningsmonitor (RPM)
Med denne feature kan omdrejningerne på den indbyggede blæser
overvåges, såfremt bundkortet understøtter dette. Dette kan give et godt
indblik i systemets aktuelle belastning og varmeudvikling.
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