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PSU-B-13,8V/L-2A/1/EL-TR-17Ah/MC
KOD:
TYP:

OPIS 
Zasilacz buforowy przeznaczony jest do nieprzerwanego zasilania urz¹dzeñ wymagaj¹cych stabilizowanego napiêcia 12V/DC (+/-15%). 
Zasilacz dostarcza napiêcia U= 12,8V÷13,8 V DC o wydajnoœci pr¹dowej ca³kowitej  2A . W przypadku zaniku napiêcia sieciowego 
nastêpuje natychmiastowe prze³¹czenie na zasilanie akumulatorowe. Zasilacz wyposa¿ony jest w zabezpieczenia: przeciwzwarciowe 
(SCP), przeci¹¿eniowe (OLP), termiczne (OHP). Przystosowany jest do wspó³pracy z akumulatorem o³owiowo-kwasowym, suchym 
(SLA). Zasilacz kontroluje automatycznie proces ³adowania i konserwacji akumulatora, ponadto wyposa¿ony jest w zabezpieczenia 
wyjœcia BAT: przeciwzwarciowe i przed odwrotn¹ polaryzacj¹ pod³¹czenia. Zasilacz posiada sygnalizacjê optyczn¹ informuj¹c¹ o stanie 
pracy (zasilanie AC,  wyjœcie DC ). Zasilacz umieszczony jest w obudowie metalowej, natynkowej z miejscem na akumulator . Obudowa 
wyposa¿ona jest w mikroprze³¹cznik sygnalizuj¹cy otwarcie drzwiczek (czo³owki).

DANE TECHNICZNE 
Obudowa:                                                                     metalowa, IP20, kolor RAL9003, 

Wymiary:        W=230, H=300, D=98, W1=235, H1=305, D1=90mm, D2=14 [mm, +/-2] 

Waga  netto/brutto:                                        2,9 / 3,0 [kg]

Miejsce na akumulator:                                     17Ah/12V o³owiowo-kwasowy suchy (SLA)

Zabezpieczenie antysabota¿owe:                              1 x mikrowy³¹cznik: otwarcie obudowy, 0,5A@30V/DC max. NC styki

Zamykanie:                                                                   skrêcana: wkrêt walcowy x 1

Uwagi:                                                                           posiada dystans od œciany (pod³o¿a) - 8mm

Zasilanie:                                                       230V/AC (-15%/+10%), 50Hz, 0,28A (max.)

Transformator:                                                             TR 50VA/17V  (od  v2.0)

Moc zasilacza:                                                              P=28W max.

Typ zasilacza:                                                               A (EPS- External Power Source)

Napiêcia wyjœciowe:                                                    12,8V÷13,8V (praca buforowa), 13,4V@2A,  Vpp< 30mV max. (-/+1%)

Pr¹d  wyjœciowy:                                                          2A max.

Iloœæ wyjœæ zasilania:                                                   1

Pr¹d ³adowania akumulatora:                                     1,4A max. /0,3A Iœr./24h (17Ah@Ubat=10V)

Pobór pr¹du przez uk³ad zasilacza:                           10mA max.

Zabezpieczenie przeciwzwarciowe (SCP):                 tak

Zabezpieczenie przeci¹¿eniowe (OLP):                     tak

Zabezpieczenie nadnapiêciowe (OVP):                      brak (opcja modu³ MZN1)

Zabezpieczenie przepiêciowe:                                    tak

Ochrona  akumulatora ( UVP):                                    brak

Wyjœcie techniczne BS (awaria AC):                          brak (opcja modu³ Pc2)

Wyjœcie techniczne AW (awaria):                                brak

Typ wyjœæ technicznych:                                             ------

Akustyczna sygnalizacja  pracy:                                brak

Optyczna sygnalizacja pracy:                                     diody LED

Warunki pracy:                                                             II klasa œrodowiskowa, -10°C÷ 40°C

Certyfikaty, deklaracje:                                               CE, RoHS

Uwagi:                                                                           ch³odzenie zasilacza: konwekcyjne, wyjœcie akumulatora: konektory 6,3F-2,5

                                                                                      wyjœcia: z³¹cza f 0,51÷2,05 (AWG 24-12)

Zasilacze buforowe, liniowe 13,8V/DC
bez automatycznej kontroli pracy

WYPOSA¯ENIE DODATKOWE:
[1]  modu³ nadnapiêciowy MZN1 (AWZ540) , modu³ kontroli AC: PC2 (AWZ518)
      modu³ dystrybucji napiêcia MB8-300/500 (AWZ 531/532), listwa bezpiecznikowa LB4  (AWZ533)V 
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