
DC-UPS за алармени системи AP12-3
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

12V / 2.2A / 2.2-24Ah батерия  -  DC-UPS без галванично разделяне

В случай, че не е упоменато друго, всички параметри са посочени при 
околна температура 25°C.
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AP12-3
Основни характеристики
–  16-24V AC входно напрежение
–  варисторна защита на входната верига
–  настройка на зарядния ток на акумулатора
–  настройка на зарядното напрежение
–  защита от обратно включване на акумулатора
–  защита от претоварване и късо съединение
–  защита от дълбок разряд
–  свързване с винтови клеми
–  малки размери
–  високо КПД

Модел:
Тегло:
Размери:

AP12-3

40 g

70 x 57 x 28 mm (без проводниците) 

Описание

DC-UPS контролерът AP12-3 е модул за вграждане в табло, който осигурява непрекъсваемо захранване на охранителни 
системи. Модулът използва външно AC или DC захранване, зарежда и поддържа оловна акумулаторна батерия и захранва 
охранителната система. Може да се използва както в охранителни (СОТ) централи, така и при изграждане на 
видеонаблюдение. Конвертирането е импулсно с висок КПД, а батерията се зарежда с лимитиран ток, което я предпазва от 
бързо износване. Вградена е защита от дълбок разряд на батерията, защита от обратно свързване, защити от претоварване 
и късо съединение. Зарядния ток и напрежение на батерията може да се регулират от инсталатора, в зависимост от 
избрания от него тип и капацитет акумулатор.

Модели

Модел Входно  напрежение Изходно напрежение Изходен ток

AP12-3 10.5 - 13.8V DC 1.1-2.2A16-24V AC / 15-35V DC
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Приложение
Осигуряване на непрекъсната работа на:
- СОТ централи
- Видеонаблюдение
- Телекомуникационна апаратура

Спецификации

Параметър AP12-3

Входно напрежение AC[V] 16 – 24V

Входно напрежение DC[V] 15 – 35V

Изходно напрежение DC[V] 10.5 – 13.8V

Заряден ток на батерията - избираем [А] 0.1 – 1.18A

Номинален ток към консуматора [A] 1.1 – 2.2А

Максимален изходен ток [A] * 2.6A

Коефициент на полезно действие * 89 – 94% @ Io = 2.2A

Защита от късо съединение и претоварване да, възстановяем предпазител на батерията

Варисторна защита на входа 39V DC (27V AC)

Галванично разделяне не

Светодиодна индикация не

Температура на околната среда ** -20 до +50°C

Влажност на околната среда 20 до 85% без кондензация

Габаритни размери [mm] 70 x 57 x 28

* Стойностите зависят от входното напрежение.
** Виж зависимост между изходната мощност и околната температура.

да, възстановяем предпазителЗащита от обратно свързване на батерията




