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HPSB 13,8V/2A/17Ah Sursă de alimentare în comutație cu back-up.
COD:
TIP:

DESCRIERE

Sursa de alimentare în comutație este destinată alimentării fără întrerupere a echipamentelor care necesită o 
tensiune stabilizată de 12 Vcc (+/-15%). Tensiunea livrată de sursa de alimentare este de U=13,8 Vcc cu un curent I=2A + 

0,5A curent de încărcare a acumulatorului*. În cazul în care alimentarea cu tensiune din reţea se întrerupe are loc 
comutarea automată pe alimentarea din acumulatori. Sursa de alimentare este construită pe baza unui modul de 
alimentare în comutație, foarte eficient din punct de vedere energetic. Alimentatorul este amplasat într-o carcasă metalică 
(culoarea RAL 9003) cu spaţiu special pentru un acumulator de 17Ah/12Vcc. Carcasa este prevăzută cu un micro-
întrerupator care indică deschiderea uşiţei frontale.

   În timpul exploatării normale suma curenţilor consumaţi de receptoare nu poate depăşi I=2A*.  

   Curentul maxim de încărcare a acumulatorului este de 0,5A*. 

   Curentul total al receptoarelor + acumulator este de max. 2,5A*.

           Carcasa sursei modul are spaţiu pentru module adiţionale (blocuri de siguranţe, regulatoare de tensiune şi 
convertori CC/CC).

                                                                     wyjście TAMPER : przewody 30cm

                       Tel. +48-14-610-19-40,  fax: +48-14- 610-19-50,  www.pulsar.pl, e-mail: sales@pulsar.pl

Sursa alimentare din seria HPSB 
Sursă de alimentare în comutație cu back-up 13,8V DC

Pulsar ®

                                          Caracteristicile sursei de alimentare: 
 

· sursa de alimentare neîntreruptibilă 13,8Vcc/2A*  
· spatiu pentru acumulator 17Ah/12Vcc 
· tensiune de alimentare 176÷264Vca 
· eficienţa sporită 74% 
· controlul încărcării şi conservării acumulatorului 
· protecţia acumulatorului împotriva descărcării 

excesive (UVP) 
· curentul de încărcare a acumulatorului 0,5A 
· protecţia ieşirii acumulatorului contra 

scurtcircuitului şi  conexiunii inverse 
 
 

· semnalizare optică prin LED-uri  
· protecţie: 

· împotriva scurtcircuitului SCP 
· împotriva supratensiunii OVP 
· împotriva suprasarcinii (ieşire AC) 
· împotriva sabotajului 
· împotriva supraîncărcării OLP 

· perioada de garantie – 2 ani de la data fabricatiei 
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* Consultaţi graficul 1
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Graficul 1. Curentul de ieşire admis în funcţie de temperatura 
                   mediului ambiant.
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DATE TEHNICE 

Tip sursă de alimentare A (EPS - External Power Source) 

Tensiunea alimentării: 176÷264Vca  50÷60Hz  

Consum de curent: 0,45A@230Vca max.  

Puterea alimentatorului: 35W max.  

Randament: 74% 

Tensiunea de ieşire: 13,8Vcc – operare în tampon 
9,5 ÷ 13,8Vcc – operare pe acumulator 

Curentul de ieşire tAMB<30°C: 2A + 0,5A pentru încărcare acumulator - consultaţi graficul 1 

Curentul de ieşire tAMB=40°C: 1,4A + 0,5A pentru încărcare acumulator - consultaţi graficul 1 

Intervalul de reglare a tensiunii de ieşire 12÷14Vcc 

Tensiunea de pulsaţie: 120mV p-p max. 

Curentul de încărcare a acumulatorului: 0,5A max. @ 17Ah (± 5%) 

Protecţia contra scurtcircuitului SCP elektronică, restabilire automata 

Protecţia în circuitul acumulatorului OLP 105-150% din puterea sursei, restabilire automata 

Protecţie în circuitul acumulatorului şi la 
conectarea inversă a acumulatorului 
SCP 

Sigurantă polimer 

Protecţie la supratensiuni varistoare 

Protecţia la supratensiune OVP >16V (restabilire automata) 

Protecţia acumulatorului împotriva 
descărcării excesive UVP 

U <9,5V (± 5%)  - deconectaţi acumulatorul 

Protecţia împotriva sabotajului: 
- TAMPER ieşirea de semnalizare a 
deschiderii carcasei alimentatorului 

 
- micro-întrerupător, contacte NÎ (carcasă închisă) 0,5A@50Vcc 
(max.) 

Semnalizare optică de lucru: Aşa - diode LED 

Condiţiile de lucru: II clasă a mediului, -10 
o
C÷40

 o
C  

Caracteristici carcasă Tablă din oţel DC01, grosime: 0,7mm, culoare: RAL 9003 

Dimensiunile  W=280  H=292  D+D1=82 + 8 [+/- 2mm] 
W1=285 H1=296 [+/- 2mm] 

Greutatea neto/bruto: 2 / 2,2 kg 

Loc pentru acumulator: 17Ah/12V (SLA) max. 
180x120x75mm (WxHxD) max  

Închidere: 2 x cu şurub (frontal), cu posibilitatea montării unei încuietori 

Declaraţii, garantie  CE, RoHS, 2 ani de la data fabricatiei 

Observaţii: Carcasa are distanţiere pentru montaj în vederea tragerii 
cablurilor. Răcire prin convecţie.  
Conectori: Ieşiri: Φ0,63÷2,5    
Ieşirea acumulatorului: 6,3F-2,5. 
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