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Tulajdonságok: 
 
· szünetmentes tápegység DC 13,8V/1A 
· akkumulátor méret 1,2Ah/12V 
· hálózati feszültség AC 230V  
· kiváló hatásfok 70% 
· alacsony hullámzás 
· akkumulátor töltés és karbantartás felügyelet 
· mélykisülés védelem (UVP) 
· akkumulátor töltőáram 0,2A 
· START gomb, akkumulátoros indítás  
·  akkumulátor fordított polaritás és rövidzár védelem 

 

· EPS technikai kimenet (230VAC hiba kimenet)         
– OC típus  

· PSU technikai kimenet - PSU hiba – OC (nyitott 
kollektor) típus 

· LoB technikai kimenet (akkumulátor lemerülés 
hiba kimenet) – OC típus 

· beállítható AC hiba jelzési idő 
· védelem: 

· SCP rövidzár védelem 
· OHP túlmelegedés védelem 
· villám védelem  
· szabotázs védelem: doboz nyitás  
· OLP túlterhelés védelem 
· hermetikus doboz IP65 

· Garancia – 2 év a gyártás dátumától számítva 

 

LEÍRÁS

Javasolt felhasználása olyan rendszerekhez, ahol szempont a szünetmentes stabilizált 12V DC (-/+ 15%) 
tápfeszültség. A tápegység terhelhetősége az alábbiak szerint változhat U=13,8V DC feszültség érték mellett:

1. Kimeneti áram 1A (akkumulátor nélkül)
2. Kimeneti áram 0,8A + 0,2A akkumulátor töltés

A fogyasztó teljes áramfelvétele + akkumulátor töltés max. 1A   

        Hálózati tápfeszültség kimaradás esetén az akkumulátoros működés azonnal aktiválódik. Az akkumulátor 
töltőáram 0,2A. A kapcsolóüzemű tápegység az ABS burkolatban helyezkedik el, amelyben benne van az 1,2Ah/ 
12V-os akkumulátor, és rendelkezik egy ajtónyitást jelző mikrokapcsolóval (első fedél).
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MŰSZAKI ADATOK 

PSU típus: A (EPS - External Power Source) 

Hálózati feszültség 230V AC / 50Hz (-15%/+10%) 

Áramfelvétel 0,14A @230V AC 

PSU teljesítmény 17W  

Hatásfok 70% 

Kimeneti feszültség 11,0V÷ 13,8V DC – normál működés 
10,0V÷ 13,8V DC – akkumulátoros működés 

Kimeneti áram  1A (akkumulátor nélkül) 
0,8A + 0,2A akkumulátor töltés 

Feszültség beállítási tartomány 12V ÷ 14,5V  

Hullámzás 30mV p-p max. 

Akkumulátor töltőáram 0,2A  

Rövidzár védelem SCP 
Elektronikus – PTC biztosíték és/vagy olvadó biztosíték, (FBAT olvadó 
biztosíték hiba esetén csere szükséges) PTC esetében 
automatikusan vissza áll 

Túlterhelés OLP 
110-150% PSU teljesítmény, kézi újraindítás (DC kimeneti kör 
lecsatlakoztatása szükséges) 

Akkumulátor rövidzár SCP és fordított 
polarítás védelem 

F2A- áram limitálás, FBAT biztosíték (hiba esetén a biztosítékot 
cserélni kell) 

Villámvédelem varisztor 

Akkumulátor mélykisülés védelem UVP U<10V (± 0,5V) – akkumulátor csatlakozó leválasztása 

Tamper védelem: 
- TAMPER; doboznyitás jelző kimenet 

 
- mikrokapcsoló, NC kontaktus (doboz zárt állapotában),  
0,5A@50V DC (max.) 

Technikai kimenetek: 
- EPS; AC feszültség hiba kimenet  
 
 
 
 
- PSU; DC feszültség vagy PSU 
általános hibajelzés  
 
 
- LoB alacsony akkumulátor feszültség 
hibajelzés 

 
- OC típus50mA max.  
 Normál működés: L állapot (0V), 
 hiba: hi-Z állapot,  
- késl.idő 10s/60s (+/-20%) - jumperrel választható TAC  
 
- OC típus 50mA max.  
 Normál működés: L állapot (0V), 
 hiba: hi-Z állapot,  
 
- OC típus, 50mA max.  
 Normál működés (UBAT >11,5V): L állapot (0V), 
 hiba (UBAT <11,5V):  hi-Z állapot 
A tápegység nem tartalmaz akkumulátor érzékelő szolgáltatást. 

Működési állapot: II. környezeti osztály, -10 oC÷ 40 oC 

Doboz anyaga ABS, IP65, világosszürke 

Méret W=160, H=160, D=90 [+/- 2 mm] 
W1=126, H1=145 [+/- 2 mm] 

Vezeték tömszelence magasság H2=25 [mm] 

A tömszelencék száma / Ø kábelek 2 db. / 4÷8mm 

Az akkumulátor helyének méretei 100 x 55 x 45mm (WxHxD) max  

Nettó/Bruttó súly 1,4/1,5 kg 

Zárhatóság Hengeres csavar x 4 (előlapon) 

Minősítés, garancia CE, gyártásától számított 2 év 

Megjegyzés A fedő levehető, eltávolítható alaplappal rendelkezik, melyre a 
tápegység is fel van szerelve. 
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