
Moduły przetwornic DC/DC 12V/DC 
impulsowe

ADC 150  v.1.0
DC/DC-1,5A 

KOD:
TYP:

OPIS
Moduł przetwornicy DC/DC  służy do zasilania urządzeń wymagających stabilizowanego napięcia 12V/DC (z przedziału 
11,0V÷14,0 V/DC). Zapewnia obniżenie napięcia DC z przedziału 18V-28V DC (stabilizowane, niestabilizowane) ze 
sprawnością 85%-90%. Maksymalny prąd obciążenia wynosi 1,5A. Moduł DC/DC wyposażony jest w zabezpieczenia: 
przeciwzwarciowe (SCP), przeciążeniowe (OLP), termiczne (OHP). Wyposażony jest w optyczną sygnalizację pracy 
informującą o stanie pracy (zasilanie DC, wyjście DC, przeciążenie OLP). Moduł wyposażony jest także w wyjście 
techniczne (AW= zadziałanie OLP) służące do zdalnej kontroli pracy (SSWiN, KD).
Moduł nie posiada izolacji galwanicznej pomiędzy wej/wyj (IN-AUX), pracuje na wspólnym potencjale „masy”(0V) (zaciski 
IN-  oraz AUX- są połączone galwanicznie = zacisk wspólny).

DANE TECHNICZNE 
Obudowa:                                                            brak, konstrukcja typu “open-frame”, IP00

Wymiary:        59 37 19 (WxLxH)  [mm, +/-2]

Waga netto/brutto:                        0,02 / 0,052  [kg]

Montaż:                                                       kołki montażowe x 4, taśma montażowa lub wkręt montażowy x 2

Napięcie zasilania:                        18V÷28V/DC  (-2%/+2%)

Napięcie wyjściowe:                       12V DC nom. (reg:11V÷14V), 50mV p-p max.  (-/+2%)

Prąd wyjściowy:                                           1,5 A max. 

Moc modułu P:                                            18W max.

Sprawność energetyczna:                              85%÷90% w całym zakresie zasilania i obciążenia

Pobór prądu przez układy modułu:                    10 mA max.

Zabezpieczenie przed zwarciem SCP, OLP:        110% ÷ 150% mocy modułu -   ograniczenie prądu wyjściowego, 

                                                                         automatyczny powrót po zaniku przeciążenia

Wyjście techniczne:                                         AW, typ OC, 50mA max. (zwarcie lub przeciążenie wyjścia modułu)
                                                                         stan awaria: poziom L (0V) ,normalny: poziom hi-Z (wysoka impedancja)

Akustyczna sygnalizacja  pracy:                  brak

Optyczna sygnalizacja pracy:                      IN dioda (czerwona) sygnalizująca stan zasilania DC, 

                                                                            AUX dioda (zielona) sygnalizująca stan wyjścia DC 

                                                                              AW dioda (czerwona) sygnalizująca przeciążenie lub zwarcie

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

Certyfikaty, deklaracje:                                     CE, RoHS, 

Uwagi:                                                              wyprowadzenia na złączach f 0,41÷1,63 (AWG 26-14),
                                                                              należy zapewnić przepływ powietrza wokół modułu w celu konwekcyjnego                

                                                                        Chłodzenia
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