
Як вибрати джерело  
безперебійного 
живлення?

Слід звернути увагу  
на наступні характеристики ДБЖ
• вихідна потужність, вимірюється у вольт-амперах (VA) або ватах 

(W);

• час перемикання, тобто час переходу ДБЖ на живлення  
від акумуляторів (вимірюється в мсек);

• час автономної роботи, визначається ємністю батарей і потужністю 
підключеного до ДБЖ обладнання (вимірюється в хвилинах);

• ширина діапазону вхідної (мережевої) напруги, при якому ДБЖ в 
змозі стабілізувати живлення без переходу на акумуляторні  
батареї (вимірюється у вольтах, V);

• термін служби акумуляторних батарей (вимірюється роками).

Ємність батареї, А·год  
(при U=12V)

Навантаження, Вт

100 200 300 400 500 600

50 3,41 год 1,7 год 1,13 год 0,85 год 0,68 год 0,57 год

75 5,11 год 2,55 год 1,7 год 1,28 год 1,02 год 0,85 год

100 6,82 год 3,41 год 2,27 год 1,71 год 1,36 год 1,14 год

150 10,23 год 5,11 год 3,41 год 2,56 год 2,05 год 1,71 год

200 13,65 год 6,82 год 4,55 год 3,41 год 2,73 год 2,28 год

Основною характеристикою дже-
рел безперебійного живлення є по-
тужність. Для ДБЖ вона вимірюєть-
ся у вольт-амперах (скорочено VA). 
В більшості випадків для того, щоб 
перевести вольт-ампери в звичніші 
вати, необхідно потужність в VA по-
множити на 0,7.

Для розрахунку сумарної спожи-
ваної потужності додайте потужнос-
ті усіх пристроїв. Виберіть з лінійки 

моделей ДБЖ таку, щоб отримана су-
марна потужність складала не біль-
ше 80% від вихідної потужності ДБЖ. 
Деякі фахівці рекомендують вибира-
ти ДБЖ з потужністю, яка мінімум 
в 1,5 рази перевершує сумарне на-
вантаження. В цьому випадку мож-
на говорити про нормальну роботу 
джерела безперебійного живлення. 
Зазвичай, величина споживаної по-
тужності вказана на наклейці, розмі-

щеній на задній панелі пристроїв.
Одним з важливих критеріїв також 

є час автономної роботи від батареї 
ДБЖ, тобто час, протягом якого дже-
рело може підтримувати нормаль-
не живлення приладів за відсутності 
напруги в домашній електромережі. 
Цей час залежить від енергетичної 
ємності акумуляторної батареї ДБЖ 
та під’єднаного навантаження. Роз-
рахунки наведені у таблиці.
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• Дуже корисна 
додаткова 
особливість 
– “холодний 
старт”, тобто 
можливість 
вмикання 
приєднаного 
до ДБЖ 
обладнання, 
коли напруга 
в зовнішній 
електромережі 
відсутня.

• Під час купівлі слід звернути 
увагу і на середній термін 
служби акумуляторів в 
конкретному ДБЖ. Вартість 
заміни батареї може 
доходити до третини від 
загальної ціни джерела 
безперебійного живлення. 
В принципі, типовий термін 
служби акумуляторів 
складає від 2 до 5 років, 
хоча, звичайно, цей показник 
дуже сильно залежить від 
частоти їх використання.


