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Трансфертер V36-24
24V/36W - V36-24 - с галванично разделяне

V36
Основни характеристики
– галванично разделяне на входната от изходната
верига със заземяване (Class I)
– варисторна защита на входа
– DC или AC входно напрежение
– автоматично закъснение при стартиране по
линията без необходимост от настройка
– високо КПД
– алуминиев корпус за монтаж на панел
– регулация на изходното напрежение

Модел:
Тегло:
Размери:

V36-24
150 g
88 x 59 x 39 mm

Описание
Импулсните преобразуватели „Трансфертер V36-24” са проектирани за висока надеждност при открито изградени кабелни
комуникационни мрежи и други, при които е необходимо галванично разделяне на входната от изходната вериги. Това
гарантира максималната възможна защитеност на захранваното устройство (WiFi access point, CATV fiber-optic node, CCTV
камера с PTZ управление и др.). Същевременно изолира проблеми, които биха могли да възникнат от утечки по
заземяването при широко разгънати трасета. Препоръчва се към заземителната клема да се свърже надеждно заземяване
от точката на приложение на конвертора.
Конверторите V36 са с висок КПД и стабилност на работата в целия работен диапазон. Твърдо установената долна граница
на сработване с хистерезис, комбинирана с функция „рестартиране”, гарантира стартирането на устройствата да става
последователно по дължината на трасето, изчаквайки стартирането на предишните. По този начин се предпазват
последните устройства от „забиване”. И при това не е необходимо ръчно настройване на закъснения – преобразувателят
стартира в необходимия момент, без да внася излишно забавяне.

Модели
Модел
V36-24
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Входно напрежение

Изходно напрежение

60 – 200V DC
45 – 135V AC

В случай, че не е упоменато друго, всички параметри са посочени при
околна температура 25°C.
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24V DC

Изходен ток
1.5A
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Приложение

Основното приложение на Трансфертер V36-24 е в мрежите за разпространение на интернет, телефон и телевизионен
сигнал с разпределено захранване на активните устройства. Конверторът служи за преобразуване на магистралното
напрежение до подходящо напрежение за използваната активна апаратура. Някои от най-масовите случаи са следните:
– Захранване на WiFi acces point - MikroTik®, Ubiquity® или съвместим
– Захранване на конвертор от оптичен телевизионен сигнал към коаксиален за кабелна телевизия (CATV node)
– Захранване на камери за видеонаблюдение с инфрачервена (ИЧ / IR) подсветка и PTZ функция
– Захранване на измервателна и комутираща апаратура по интернет мрежата

Спецификации
Параметър

V36-24

Входно напрежение DC[V]

60 – 200V

Входно напрежение AC[V]

45 – 135V

Изходно напрежение DC[V]

регулируемо 23V – 26V

Номинална изходна мощност [W]
Максимална изходна мощност [W]*
Номинален изходен ток [A]
Максимален изходен ток [A]*
Максимален товарен капацитет при стартиране [uF]*
Коефициент на полезно действие *

36W
39 – 49W
1.5A @ Uo = 24V
1.6 – 2A
2000 – 5000 uF @ Io = 1.5A
86 – 93% @ Io = 1.5A

Защита от късо съединение

да, рестарт

Защита при ниско изх. напрежение

да, рестарт

Варисторна защита на входа
Галванично разделяне
Светодиодна индикация
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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200V DC (140V AC)
да, > 1000V DC
да
-20 до +70°C
20 до 85% без кондензация
88 x 59 x 39
IP20

