
Σειρά mονάδα τροφοδοτικών MLR
 Μονάδα γραμμικού τροφοδοτικού εφεδρείας

με έξοδο τεχνικού ελέγχου FAC
13,8V DC 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΤΥΠΟΣ:

:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ

        Η μονάδα τροφοδοτικού εφεδρείας προορίζεται για αδιάλειπτη τροφοδοσία των συσκευών συστημάτων 
συναγερμού που απαιτούν σταθεροποιημένη τάση 12V DC (+/-15%). Το χρησιμοποιημένο στη συσκευή 
γραμμικό κύκλωμα σταθεροποίησης  παρέχει τάση με μικρότερο επίπεδο θορύβου και μικρότερο χρόνο 
αντίδρασης   στις παρεμβολές, σε αντίθεση με την περίπτωση  εφαρμογής του παλμικού σταθεροποιητή. Η 
μονάδα τροφοδοτικού εφεδρείας παρέχει τάση  13,8V DC με συνολική απόδοση ρεύματος: 

   1. Ρεύμα εξόδου 1A (χωρίς μπαταρία)
2. Ρεύμα εξόδου 0,9A + 0,1A τροφοδοσία μπαταρίας

Συνολικό ρεύμα κατανάλωσης φορτίων + μπαταρία είναι max 1A  
 Σε περίπτωση απουσίας δικτύου ακολουθεί  άμεση μετάβαση σε τροφοδοσία από μπαταρία.

Χαρακτηριστικά μονάδας τροφοδοτικού: 
 

·   Αδιάλειπτη τροφοδοσία 13,8VDC/1A  
· εύρος τάσης τροφοδοσίας: απαραίτητος 

εξωτερικός μετασχηματιστής 16÷17VAC           
(πχ. AWT150)   

·   γραμμικός σταθεροποιητής τάσης 
·   έλεγχος φόρτισης και συντήρησης μπαταρίας 
· προστασία εξόδου της μπαταρίας από το 

βραχυκύκλωμα και σύνδεσης αντεστραμμένης 
πολικότητας  

·   ρεύμα φόρτισης μπαταρίας 0,1A 

·   οπτική ένδειξη  LED 
·   έξοδος τεχνικού ελέγχου  FAC ένδειξης απουσίας           

δικτύου AC 
·   προστασία: 

· βραχυκυκλώματος SCP 
· υπερφόρτωσης OLP 
· θερμική OHP 
· υπερπήδησης τάσης 

· εγγύηση – 5 χρόνια από την ημερομηνία παραγωγής 
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ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ 

Τάση τροφοδοσίας μονάδας 16V÷17V/AC 
30VA min. (πχ. AWT150) 

Κατανάλωση ρεύματος από 
μετασχηματιστή 

1,9A max. 

Ισχύς μονάδας τροφοδοτικού  14W 

Τάση εξόδου 12,8V÷13,8V DC – λειτουργία  εφεδρείας 

Ρεύμα εξόδου  1A (χωρίς μπαταρία) 
0,9A + 0,1A φόρτιση μπαταρίας 

Εύρος ρύθμισης τάσης εξόδου 12V÷14,5V  

Εξομάλυνση τάσης  5 mV p-p max. 

Ρεύμα φόρτισης μπαταρίας 
0,3A (max.) 
0,1A /24h (Iśr/24h) @ 7Ah/12V 

Προστασία από βραχυκύκλωμα SCP 
200%÷250% ισχύς μονάδας τροφοδοτικού – περιορισμός 
ρεύματος και/η τήξη γυάλινης ασφάλειας  topik στο σύστημα της 
μπαταρίας  (υποχρεωτική αλλαγή της γυάλινης ασφάλειας ) 

Προστασία υπερφόρτωσης OLP 

110%÷150% (@65ºC÷25ºC) ισχύς μονάδας τροφοδοτικού                
- περιορισμός ρεύματος με ασφάλεια επανερχόμενη  PTC, 
χειροκίνητη επανεκκίνηση  ( η βλάβη απαιτεί την αποσύνδεση 
κυκλώματος εξόδου DC ) 

Προστασία κυκλώματος μπαταρίας  
SCP και σύνδεση αντεστραμμένης 
πολικότητας  

2A- περιορισμός ρεύματος, γυάλινη  ασφάλεια topik FBAT                           
(η βλάβη απαιτεί αλλαγή γυάλινης ασφάλειας) 

Έξοδος ελέγχου: 
- FAC; έξοδος σηματοδοτεί βλάβη 
τροφοδοσίας AC 

 
- τύπος R - ρελέ, 1A@ 30VDC/50VAC max. 
καθυστέρηση περίπου 5s 

LED ένδειξη LEDs 

Συνθήκες λειτουργίας 2η Περιβαλλοντική κλάση,  -10 
o
C ÷ 40

 o
C 

Διαστάσεις  L=90, W=72, H=55 [mm] (+/- 2) 

Βάρος καθαρό/μεικτό 0,14kg/0,17kg 

Στερέωση Πείροι στήριξης x 4 (PCB fi=4,2 mm) 

Πιστοποιήσεις, Εγγύηση CE, 5 έτη από την ημερομηνία παραγωγής 

Ακροδέκτες Έξοδοι: Ф0,41÷1,63 (AWG 26-14) 
Έξοδοι μπαταρίας BAT: 6,3F-2,5, 30cm 
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