Typ

DR - 4524

Listwowy zasilacz
sieciowy
¢ Jedno napiêcie wyjœciowe.
¢ Regulacja napiêcia wyjœciowego.
¢ Szeroki zakres napiêæ wejœciowych.

W³asciwosci

¢ Zabezpieczenie zwarciowe wyjœcia.
¢ Ograniczenie pr¹du podczas w³¹czenia.
¢ Zabezpieczenie przed przepiêciami na wejœciu.
¢ Sygnalizacja diod¹ LED napiêcia na wyjœciu.
¢ Wysoka niezawodnoœæ.
¢ Œrubowe przy³¹cza zapewniaj¹ce szybkie i pewne
pod³¹czenie przewodów.
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Zasilacz sieciowy DR-4524 jest przeznaczony do zasilania z sieci pr¹du przemiennego w szerokim zakresie
(85...265 VAC) urz¹dzeñ wymagaj¹cych zasilania jednym napiêciem sta³ym. Posiada zabezpieczenie
zwarciowe, ograniczenie pr¹du podczas w³¹czenia i zabezpieczenie przed przepiêciami na wejœciu.
Z uwagi na niezawodnoœæ i kompaktow¹ obudowê szczególnie nadaje siê do zasilania systemów automatyki.
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Wymiary/ Schemat

Opis

¢ Obudowa do monta¿u zatrzaskowego na szynie DIN.
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Zasilacz DR-4524 nale¿y zamawiaæ pos³uguj¹c siê podanym ni¿ej kodem :

Sposób zamawiania

Wersja : PL1V02

DR-4524

AUTOMATYKA
I ELEKTRONIKA PRZEMYS£OWA
SSA ul. Strgardzka 8A, 54-156 Wroc³aw

tel. (+71) 349 40 25, fax (+71) 349 23 39

http://www.ssa.pl

e-mail : ssa@ssa.pl

Wejœcie

¢ napiêcie nominalne / dopuszczalne
¢ pr¹d rozruchowy
¢ pr¹d up³ywu

230 VAC, 50Hz / 85...265 VAC, 50Hz
£ 30 A (115 V), 60 A (230 V)
£ 1 mA (240 VAC)

Wyjœcie

¢
¢
¢
¢
¢
¢

napiêcie wyjœciowe
zakres regulacji napiêcia wyjœciowego
pr¹d maksymalny (Io)
b³¹d napiêcia od zmian obci¹¿enia
têtnienia
zabezpieczenie zwarciowe

24 V
21,6 V...26,4 V
£2A
£ 1%
£ 480 mVpp
ci¹g³e

Dane ogólne

¢
¢
¢
¢

b³¹d podstawowy
sprawnoœæ
oddzielenie galwaniczne (test)
czas nagrzewania

£ 1%
~ 80%
0,5 kVAC, 50Hz, 1 min
15 min.

Dane techniczne

Temperatura

¢ temperatura pracy (T)
¢ temperatura dla pe³nej mocy wyjœciowej
¢ zabezpieczenie temperaturowe

-10...50°C
0...45°C (charakterystyka na wykresie)
135°C

Warunki œrodowiskowe

¢ temperatura przechowywania
¢ wilgotnoœæ wzglêdna
¢ pozycja pracy

-20...85°C
£ 90% (bez kondensacji)
pionowa

Obudowa

¢
¢
¢
¢
¢

wykonanie
stopieñ ochrony, obudowa/zaciski
pod³¹czenie przewodów
wymiary
masa

wypraska z tworzywa sztucznego
IP30/IP20
2
zaciski œrubowe do przewodów 1,5 mm
patrz rysunek na pierwszej stronie
~ 320 g

Wykresy
Io [A]
2
1,6

0
0

50

T [°C]
SSA zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów technicznych.

Po=f(T)
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