
AWZ585 
v1.1 

LB2/1A/PTC 
Ασφαλειοθήκη 

Έκδοση: 3 από 12.02.2013 
 Αντικαθιστά την έκδοση: ------------------- 

 
1. Τεχνική περιγραφή. 

Οι ασφαλειοθήκες προορίζονται για τη διανομή τάσης σε συστήματα που απαιτούν χαμηλή τάση (διανομή 
τροφοδοσίας) τα οποία απαιτούν τάση εντός των ορίων: 10V ÷ 30V DC. Αποτελείται από δύο εισόδους τροφοδοσίας: μία 
είσοδος με βίδες και μία έξοδο DC 5,5/2,1 , δύο εξόδους τροφοδοσίας AUX1÷AUX2 οι οποίες είναι ανεξάρτητα 
ασφαλισμένες με PTC 1A πολυμερής ασφάλειες. Η ενεργοποίηση της ασφάλειας PTC υποδεικνύεται από μία κατάλληλη  
LED έξοδο: L1 για AUX1, L2 για AUX2. Επιπλέον, κάθε έξοδος ασφαλίζεται από ένα varistor το οποίο προστατεύει το 
PSU και τους δέκτες από τις απότομες μεταβολές στο κύκλωμα τροφοδοσίας. 

 

 
 Εικ.1. Σχέδιο της πλακέτας.  

Εικ.2. Ηλεκτρικό διάγραμμα. 
                                                                         
                                                                         Πίνακας 2. Τεχνικά χαρακτηριστικά 

Πίνακας 1. Περιγραφή των συστατικών και των 
συνδέσεων του PSU.  
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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. 

Στοιχείο . 
[Εικ. 1]  Περιγραφή 

[1] L1, L2 πράσινο LEDs 

[2] F1, F2 ασφάλειες στα 
κυκλώματα  AUX (+)  

[3] 
AUX1, AUX2 ανεξάρτητες 
ασφαλισμένες εξόδους,  
Κοινό τερματικό COM (-)  

[4] DC 5,5/2,1 έξοδος – είσοδος 
τροφοδοσίας πλακέτας 

[5] Σύνδεση με βίδες – είσοδος 
τροφοδοσίας πλακέτας 

[6] Ταινία τοποθέτησης 
  

Παροχή τάσης 10 V÷ 30 V DC 

Τάση εξόδου UAUX = UIN (ισοδύναμο με τη παροχή 
τάσης) 

Κατανάλωση έντασης 5 mA÷ 30 mA @ UIN = 10 V ÷ 30 V DC 
Αριθμός εισόδου 
τροφοδοσίας 

2: μία DC 5,5/2,1 έξοδος ή μία σύνδεση με 
βίδες  

Αριθμός εξόδων 
τροφοδοσίας 

2x 2  (AUX τερματικά) 

Προστασίες από:  
- Βραχυκύκλωμα SCP 
- Υπερφόρτωση OLP 
- Απότομες μεταβολές 

 
- 2 x 1A PTC 
- 2 x 1A PTC 
- varistors 

LED ενδεικτικά Πράσινα LEDs L1, L2 – AUX1÷AUX2 
κατάσταση εξόδων  

F1, F2 ασφάλειες 2 x 1A PTC 
Συνθήκες λειτουργίας II Περιβαλλοντική κλάση, -10°C ÷50°C 
Διαστάσεις 60 x 43 x 23 (WxHxD) 
Τοποθέτηση Πλακέτα στήριξης με αυτοκόλλητη ταινία 

  ή πείροι x 2 (τρύπες 3mm) 
Συνδετήρες: 
- της εξόδου τροφοδοσίας 
 
- της εξόδου τροφοδοσίας 

  
 - Σύνδεση με βίδες Ф0,41÷1,63  
   (AWG 26-14) 
 - Μία DC 5,5/2,1 έξοδος ή μία σύνδεση με 
βίδες Ф0,41÷1,63 (AWG 26-14) 

Βάρος καθαρό/μεικτό  0,03kg / 0,05kg 
  

ΕΓΓΥΗΣΗ 
Pulsar K. Bogusz Sp.j. (ο κατασκευαστής) εγγυάται εγγύηση δύο 

ετών για τον εξοπλισμό, η οποία υπολογίζεται από την ημερομηνία 
παραγωγής της συσκευής. 

 


