Voeding – acculader.
OC-12/24V 11 / 5,5 Amp. gestabiliseerde voeding / acculader.
Kenmerken:















Hoogwaardige gestabiliseerde voeding / acculader.
Voorzien van druppellader voor oplaadbare batterijen.
Automatische overgang naar accuspanning bij spanningsuitval.(UPS)
Uitgangssignaal bij overgang naar accuspanning (SKG**/SKG*** specificatie).
Uitgangssignaal indien batterijspanning te laag wordt.
Geïntegreerde batterij ontlading voor lange levensduur batterijen.
Rimpelloze automatische overgang naar accuspanning bij wegvallen netspanning.
12 Volt uitgaande spanning instelbaar van 9,7 tot 14,9V.
24 Volt uitgaande spanning instelbaar van 22,5 tot 30,5V.
Secundair en primair beveiligd tegen overspanning en kortsluiting.
Geproduceerd volgens RoHS standaard (richtlijn beperking gevaarlijke stoffen).
Conform veiligheidsstandaarden GB4943, EN60950.
Conform EMC standaard EN55022(B), EN61000(3-2,3) (4-2,3,4,5,6,8,11).
Gevat in geperforeerde staal/aluminium behuizing.

Omschrijving:
Gestabiliseerde voeding / acculader 12 / 24Volt, respectievelijk 11 / 5,5 Ampère. Voorzien van
druppel lader voor oplaadbare batterijen. Rimpelloze automatische overgang naar accuspanning bij
wegvallen netspanning (UPS). Voorzien van signalering voor batterij voeding en lage batterijspanning.
Geïntegreerde batterij ontlading. Aparte batterij laadspanning en uitgaande instelbare
voedingspanning. Geproduceerd conform RoHS, veiligheidsstandaarden EN60950 en EMC standaard
61000 (3-2,3) (4-2,3,4,5,6,8,11). Levering exclusief batterijen in geperforeerde plaatstalen /
aluminium behuizing.

Technische gegevens:
Primair
Secundair
Batterij voeding
Voeding
Rimpel
Afmeting voeding
Afmeting optionele kast
Omgevingsklimaat

: 230V 50/60HZ.
: 13.8V 11.5 A. (OC-12V-5AL).
: 27.6V 5.5A. (OC-24V-5AL).
: 13,3V, 0,5A (OC-12V-5AL).
: 27,1V, 0,5A (OC-24V-5AL).
: instelbaar van 9,7 tot 14,9V, 11,5A (OC-12V-11AL).
: Instelbaar van 22,5 tot 30,5V, 5,5A (OC-24V-5AL).
: < + 0,5%.
: 51 x 99 x 195 (d x b x h mm).
: 260 x 250 x 70 (d x b x h mm).
: -10 tot +50°C, 20 tot 90% luchtvochtigheid, niet condenserend.

Artikelnummers en toebehoren:
OC-12V-11AL
OC-24V-5AL
OC-12V-11AL-K
OC-24V-5AL-K
OC-12-7-VD

: Voeding / acculader
: Voeding / acculader
: Voeding / acculader
: Voeding / acculader
: Accu 12V, 7A/h.

12V /11 A met acculader.
24V /5,5A met acculader.
12V/11A met acculader in kast, incl. sabotagecontact.
24V/5,5A met acculader in kast, incl. sabotagecontact.
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