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Χαρακτηριστικά: 
 

 τάση τροφοδοσίας 20 ÷ 30V DC 

 4 έξοδοι ανεξάρτητα προστατευμένες με ασφάλειες  topik 

 έξοδος ελέγχου PSU τύπου OC (open collector) και ρελέ της ένδειξης ενεργοποίησης ασφάλειας 

 οπτική σήμανση βλάβης 

 προορίζεται για τα τροφοδοτικά πυρασφάλειας σειράς  EN54-4 RED POWER 

 εγγύηση  - 5 χρόνια από την ημερομηνία παραγωγής 

 

Γενική περιγραφή. 

Η μονάδα ασφαλειών προορίζεται για κατανομή τροφοδοσίας στα τροφοδοτικά σειράς EN54 (RED 
POWER). Διαθέτει δύο εισόδους  IN1 και IN2 για σύνδεση με την πλακέτα τροφοδοτικού και με τέσσερις 
ανεξάρτητα προστατευμένες εξόδους τροφοδοσίας AUX1÷AUX4. Είσοδος  IN1 τροφοδοτεί τις εξόδους AUX1, 
AUX2 ενώ η είσοδος  IN2 τις εξόδους  AUX3, AUX4. Η κάθε έξοδος  AUX έχει προστασία βραχυκυκλώματος (SCP) 
με ασφάλεια  topik F0,5A. Η κατάσταση εξόδων σηματοδοτείται με τις διόδους  LED L1÷L4. Βλάβη της ασφάλειας 
σηματοδοτείται με σβήσιμο ανάλογης διόδου  LED: L1 για AUX1, L2 για AUX2 κλπ., η αλλαγή κατάστασης εξόδου  
τύπου OC (open collector) και  ρελέ και με φωτισμό της διόδου LED PSU. Έξοδος με ρελέ  PSU μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για την απομακρυσμένη παρακολούθηση κατάστασης πχ. εξωτερική οπτική σήμανση.  

       

 
Σχ.1.  Κάτοψη μονάδας.  

 
Πίνακας 1. Περιγραφή επιμέρους στοιχείων. 

Στοιχείο Νο 
Περιγραφή 

 

[1] L1 ÷ L4 δίοδοι LED πράσινες 

[2] F1 ÷ F4 ασφάλειες  κυκλωμάτων AUX (+)  

[3] AUX1 ÷ AUX4 ανεξάρτητα προστατευμένες έξοδοι 

[4] PSU Έξοδος ελέγχου OC βλάβης για σύνδεση στο τροφοδοτικό 

[5] PSU Έξοδος ελέγχου βλάβης  με ρελέ  

[6] IN1, IN2 – είσοδοι τροφοδοσίας της μονάδας 

[7] PSU δίοδος  LED κόκκινη ένδειξη βλάβης 
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Εγκατάσταση. 

1) Η μονάδα ασφαλειών να τοποθετηθεί στον καθορισμένο χώρο του ερμαρίου.  
2) Οι συνδέσεις μεταξύ εξόδων του τροφοδοτικού AUX1 i AUX2 και εισόδων μονάδας ασφαλειών  IN1 και 

IN2 πρέπει να γίνουν με τα διαθέσιμα καλώδια.  
3) Την είσοδο συγκεντρωτικής βλάβης του τροφοδοτικού EXTi να τη συνδέσουμε  με την έξοδο PSU FLT 

της μονάδας ασφαλειών και μετά να τοποθετηθεί η γέφυρα VEXT.  
 

Εγκαθιστώντας  στο τροφοδοτικό τη μονάδα ασφαλειών πρέπει να υπολογιστεί η κατανάλωση 
ρεύματος για τις ανάγκες του τροφοδοτικού την οποία χρησιμοποιούμε για τον υπολογισμό χρόνου 
ετοιμότητας. 

 

 
 
 

Τεχνικά χαρακτηριστικά. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Τάση τροφοδοσίας 20 ÷ 30V DC  

Τάση εξόδου UAUX = UIN (σύμφωνα με την τάση τροφοδοσίας) 

Κατανάλωση ρεύματος 25 ÷ 42mA @ Uin=20 ÷ 30V DC 

Αριθμός εισόδων τροφοδοσίας 2 (IN1, IN2) 

Αριθμός εξόδων τροφοδοσίας 4 (AUX1 ÷ AUX4) 

Προστασίες: 
- βραχυκυκλώματος SCP 4 x F 0,5A  

Οπτική σήμανση  
L1 ÷ L4 – κατάσταση εξόδων AUX1÷AUX4 (δίοδοι  LED πράσινες) 
PSU – σήμανση βλάβης  (δίοδος LED κόκκινη)  

Ασφάλειες  F1 ÷ F4 F0,5A  

Συνθήκες λειτουργίας II περιβαλλοντική κατηγορία, -10°C ÷ 50°C 

Διαστάσεις (LxWxH) 110,5 x 45 x 32 [mm] 

Βάρος καθαρό/μικτό  0,05kg / 0,09kg 

Θερμοκρασία αποθήκευσης -20ºC...+60ºC 

Επιπρόσθετος εξοπλισμός Αποστάτες κυλινδρικοί x 6, ασφάλειες  topik F0,5A x 2 

WEEE ΟΔΗΓΙΕΣ 
Σύμφωνα με τις οδηγίες της EU WEE Directive – Παρακαλούμε μην πετάτε τα ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά απόβλητα μαζί με τα αστικά απόβλητα, 

να συλλέγονται χωριστά όπως υποδεικνύει η WEEE Directive. 
 

Zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie wolno wyrzucać razem ze zwykłymi domowymi odpadami. Według dyrektywy WEEE 
obowiązującej w UE dla zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego należy stosować oddzielne sposoby utylizacji. Pulsar  
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