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Батерийни конвертори BA90-24, BA90-48
24V/90W, 48V/90W - Батерийни конвертори

BA90
Основни характеристики
– специално проектиран за захранване от
акумулаторни батерии 12/24V
– електронна защита от пренапрежение, късо
съединение и обратна полярност на входа
– електронна защита от късо съединение и
претоварване с рестартиране
– варисторни защити на входа и изхода
– диодна защита на изхода
– регулация на изходното напрежение в много
широки граници; светодиодна индикация
– Passive PoE 10/100mbps изход (суфикс P)
– много висок КПД

Модел:
Тегло:
Размери:

BA90-24, BA90-48, BA90-48P
240 g
115 x 80 x 36 mm
IP

20

Описание
Повишаващите батерийни конвертори BA90 без галванично разделяне са специално проектирани за работа с източници с
ниско вътрешно съпротивление, каквито са акумулаторните батерии. Реализираните защити, както по вход, така и по
изход, осигуряват надеждно захранване на мрежови сегмент от соларна система или мощно DC-UPS буферно захранване.
Това ги прави удобна алтернатива на централните захранвания μVPS и nVPS в специфични случаи.
Входното напрежение се подава към конвертора през клеми, а изходното може да бъде както с клеми, така и с "Passive
PoE" RJ45 конекторна двойка. В последния случай свързването е според стандарта IEEE 802.3af mode B - положителния
потенциал към изводи 4,5 (синя усукана двойка), а отрицателния потенциал към изводи 7,8 (кавяфа усукана двойка).
Поддържа се скорост 10/100mbps.

Модели
Модел
BA90-24

Входно напрежение Изходно напрежение и ток Мощност
12V (11.5-15V) DC

24V DC (18-28V) / 3.75A

12/24V (11.5 – 30V) DC

48V DC (42-58V) / 1.9A

BA90-48P

1

клеми
90W

BA90-48

Изход

клеми
Passive PoE

В случай, че не е упоменато друго, всички параметри са посочени при
околна температура 25°C.
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Приложение
Повишаващите батерийни конвертори BA90 се използват за захранване на кабелни линии в телекомуникационните мрежи.
Те могат да използват като източник соларна инсталация на 12/24V или DC-UPS буферно захранване с акумулаторни
батерии за осигуряване на непрекъсваемост на мрежата. За преноса на енергия могат да се използват както свободните
чифтове от Cat5е кабелите, така и тоководещи жила на специализирани оптични кабели.
Моделите със суфикс P извеждат напрежението по RJ45 конектор, което позволява захранване на "Passive PoE"-съвместими
устройства.

Спецификации
Параметър

BA90-24

BA90-48

Входно напрежение DC[V]

11.5 – 15V

11.5 – 30V

24V (18-28V)

48V (42-58V)

Номинален изходен ток [A]

3.75А

1.9А

Номинална изходна мощност [W]

90W

90W

Максимален изходен ток [A]

4.3А

2.4А

Защита от пренапрежение на входа, електронна [V]

16.5V

31.5V

Защита от пренапрежение на входа, варисторна [V]

18V ± 10%

36V ± 10%

Максимален товарен капацитет при стартиране [uF] *

4000 uF

1300 uF

Коефициент на полезно действие *

84 – 87%

86 – 93%

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

Защита от късо съединение и претоварване

да, рестарт

Защита при ниско изх. напрежение

да, рестарт

Варисторна защита на изхода

68V DC

Диодна защита на изхода
Защита от обратно свързване на входа

да, 1000V DC
електронна, самовъзстановяема

Галванично разделяне

не

Светодиодна индикация

да

Температура на околната среда **
Влажност на околната среда
Габаритни размери [mm] без проводниците
Клас на прахо- и водоустойчивост
* Стойностите зависят от входното напрежение.
** Виж зависимост между изходната мощност и околната температура.
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В случай, че не е упоменато друго, всички параметри са посочени при
околна температура 25°C.
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-20 до +50°C
20 до 85% без кондензация
115 x 80 x 36
IP20

