СЕРИЯ
ВИДЕО

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

CCTV Захранващо табло PBR-9P100
9 изхода, възстановяеми предпазители, 100W, Delta, индикация авария

– защити на изходите: късо съединение, претоварване,
пренапрежение, обратно напрежение
– възстановяеми предпазители на канали 1-8
– стопяем предпазител на канал 9
– охлаждане: пасивно, конвекция
– LED индикатор на панела за DC OK / авария на канал
– LED индикатор на платката за всеки канал
– сух релеен контакт за авария на канал или DC OK
– захранващ блок "Delta Electronics"
– MTBF >700'000 часа, 5 години гаранция
IP

Параметър

PBR-9P100

Изходно напрежение DC[V] номинал (рег. диапазон)

12V (11.4 – 13.2V)

Брой изходни канали

8+1

Максимален ток на канал

8x 1A (камера) + 1x 5A (DVR)

Номинална мощност [W] / общ ток за всички канали [A]

102W / 8.5A

Пулсации на изходното напрежение [mVp-p] / толеранс [%]

150mVp-p / ±0.5%

Входно напрежение [VAC] номинал (диапазон)

230VAC (200 – 264VAC)

КПД при 100% натоварване [%]

> 86%

Входен ток [AAC] / максимален стартов ток [AAC]

< 1.2A / < 36A

Защита на канали 1-8 от претоварване и късо съединение
Защита на канал 9 от претоварване и късо съединение

> 110% от номиналния ток, възстановяем предпазител
> 110% от номиналния ток, еднократна - стопяема вложка

Защита на каналите от пренапрежение
Защита на каналите от индуцирано обратно напрежение

40

варистор 18VDC, прекъсва предпазителя на канала
обратен диод, 80A max, прекъсва предпазителя на канала

Светодиодна индикация - панел

светещ: "DC OK" / мигащ: "авария на канал"

Светодиодна индикация - платка

9x LED "изход OK"

Сух релеен контакт - избираеми функции с джъмпер

"Всички канали OK" / "DC OK", изводи COM/NO/NC, 5A/250VAC

Галванично разделяне

IN-OUT: >3kVac, IN-PE: >1.5kVac, PE-OUT >0.5kVac

Температура и влажност на околната среда

-10 до +45°C / 10 до 85% без кондензация

Безопасност

БДС-EN-60950-1

Електромагнитни излъчвания (EMC emissions)
Устойчивост на електрмагнитни смущения (EMC immunity)

БДС-EN-55022
БДС-EN-61000-4-2, -4-3, -4-4, -4-5, -4-6, -4-8, -4-11, -4-12

Клас на прахо- и водоустойчивост
Габаритни размери [mm]

1

В случай, че не е упоменато друго, всички параметри са посочени при
околна температура 25°C.
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IP40 (при затворено табло) / IP20 (в таблото)
240 x 210 x 65

