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UPS-en voor de eindgebruiker
LEGRAND LANCEERT KEOR MULTIPLUG EN KEOR SP
Niets zo vervelend als het WiFi-netwerk dat het laat afweten door een plotse
stroompanne. Of je betalingstransactie aan de kassa in de supermarkt of in de
online shop mislukt om dezelfde reden.
Met Keor Multiplug en Keor SP, de nieuwe één-fase UPS-en van Legrand, behoren
zo’n situaties definitief tot het verleden.

Keor Multiplug
Legrand biedt deze multi-outlet UPS aan in 600 VA en 800 VA, met contactdozen conform
de Franse standaard (penaarde). Beide versies zijn ideaal voor toepassing thuis, in home
offices, winkels en hotels.
De Keor Multiplug is een ‘line interactive’ UPS die een veilige en hoogkwalitatieve
energietoevoer garandeert voor een feilloze werking van de modem, router, smart TV, het
home entertainment system, POS en kassa’s. De zekering in het toestel kan eigenhandig
vervangen worden. LED-indicatoren geven duidelijk aan of de UPS aan of uit staat.
Deze UPS is extra uitgerust met een USB-oplader voor smartphone of tablet.
Keor SP
Keor SP is de perfecte UPS voor IT-toepassingen thuis, maar ook in kantoren en op
kassasystemen. Een geïntegreerde AVR (Automatic Voltage Regulator) zorgt er immers
voor dat de spanning altijd op de goede hoogte blijft. Ook deze UPS is ‘line interactive’ en
geeft complete bescherming tegen het wegvallen van spanning, overbelasting, kortsluiting
en oververhitting.
Legrand heeft de Franse en de IEC standaard in het assortiment. Binnen elk van die
versies worden vijf types aangeboden (600, 800, 1000, 1500 en 2000 VA). Een
innovatieve LED-strip geeft in groen, oranje en rood aan wat de actuele status van de UPS
is. Via de aanwezige USB-communicatiepoort kan de UPS bovendien vanop afstand
gemonitord worden. Voor wie gedurende lange tijd in de buurt van de UPS vertoeft, kan de
vervelende beep, indien er stroompanne is, van de UPS uitgeschakeld worden met de
‘mute’-toets.
Het ‘Design by Legrand’ geeft een gestileerde look in modern zwart-wit aan deze nieuwe
UPS-en.
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Legrand Group Belgium, met zetel in Diegem, is een merk van de Franse Legrand Group. Legrand is de
specialist op wereldvlak in elektrische en digitale infrastructuren. Legrand levert al meer dan 60 jaar
geïntegreerde oplossingen voor het beheer van woningfuncties zoals verlichting, verwarming, energie,
netwerken en toegangscontrole. Legrand Group vertegenwoordigt de merken Legrand en BTicino op de
Belgische markt en is hiermee de specialist inzake elektrisch installatiemateriaal voor laagspanning.
Legrand en BTicino beschikken over een uitgebreid gamma innoverende producten voor de woningbouw
(schakelaars, domotica, distributie en beveiliging), de tertiaire sector (scholen, ziekenhuizen, kantoren,
hotels, …) evenals de industrie.

