
KOD:
TYP:

OPIS
Modu³ przetwornicy DC/DC  s³u¿y do zasilania urz¹dzeñ wymagaj¹cych stabilizowanego napiêcia 4,5 19V/DC.  
Zapewnia obni¿enie napiêcia DC z przedzia³u 8V 28V DC (stabilizowane, niestabilizowane) ze sprawnoœci¹ 80% 90%. 
Maksymalny pr¹d obci¹¿enia wynosi 1,0A. Modu³ DC/DC wyposa¿ony jest w zabezpieczenia: przeciwzwarciowe (SCP), 
przeci¹¿eniowe (OLP), termiczne (OHP). Wyposa¿ony jest w optyczn¹ sygnalizacjê  informuj¹c¹ o stanie pracy (zasilanie 
DC, wyjœcie DC, przeci¹¿enie OLP). Modu³ wyposa¿ony jest tak¿e w wyjœcie techniczne (AW= zadzia³anie OLP) s³u¿¹ce 
do zdalnej kontroli pracy (SSWiN, KD).
Modu³ nie posiada izolacji galwanicznej pomiêdzy wej/wyj (IN-AUX), pracuje na wspólnym potencjale „masy”(0V) (zaciski 
IN-  oraz AUX- s¹ po³¹czone galwanicznie = zacisk wspólny).
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DANE TECHNICZNE 
Obudowa:                                                            brak, konstrukcja typu “open-frame”, IP00

Wymiary:        80 43 27 (LxWxH)  [mm, +/-2]

Waga netto/brutto:                        0,04 / 0,07  [kg]

Monta¿:                                                       ko³ki monta¿owe x 4, taœma monta¿owa lub wkrêt monta¿owy x 2

Napiêcie zasilania:                        

Napiêcie wyjœciowe:                       4,5V 9V V V  DC , 50mV p-p max.  (-/+2%)

                                                                                       zakresy prze³¹czane zwork¹

Pr¹d wyjœciowy:                                           1,0 A max. @ 12V

Moc modu³u P:                                            12W max.

Sprawnoœæ energetyczna:                              80%÷90% w ca³ym zakresie zasilania i obci¹¿enia

Pobór pr¹du przez uk³ady modu³u:                    10 mA max.

Zabezpieczenie przed zwarciem SCP, OLP:        180%÷200% mocy modu³u -   ograniczenie pr¹du wyjœciowego, 

                                                                         automatyczny powrót po zaniku przeci¹¿enia

Wyjœcie techniczne:                                         AW, typ OC, 50mA max. (zwarcie lub przeci¹¿enie wyjœcia modu³u)
                                                                         stan normalny: poziom L (0V) ,awaria: poziom hi-Z (wysoka impedancja)

Akustyczna sygnalizacja  pracy:                  brak

Optyczna sygnalizacja pracy:                      IN dioda (czerwona) sygnalizuj¹ca stan zasilania DC, 

                                                                            AUX dioda (zielona) sygnalizuj¹ca stan wyjœcia DC 

                                                                              AW dioda (czerwona) sygnalizuj¹ca przeci¹¿enie lub zwarcie

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

Certyfikaty, deklaracje:                                     CE, RoHS, 

Uwagi:                                                              wyprowadzenia na z³¹czach φ 0,41÷1,63 (AWG 26-14),
                                                                              nale¿y zapewniæ przep³yw powietrza wokó³ modu³u w celu konwekcyjnego                

                                                                        ch³odzenia

                                                                                       * - minimalne napiêcie wejœciowe jest uzale¿nione od ustawionego napiêcia 

                                                                                       wyjœciowego               
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