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Seria ADU500
UPS de curent continuu

 » Construcție compactă și robustă
 » Adecvat pentru aplicații de exterior
 » Management avansat al bateriei
 » Transmitere alarme la distanță
 » Funcție de întreținere a bateriei

ADU500 este un UPS de curent continuu care integrează mai multe funcționalități într-o singură unitate: încărcător 
inteligent de baterie, monitor al stării bateriei, management al sarcinii. Proiectat pentru aplicații de exterior, modulul 
ADU500 poate fi folosit ca atare sau montat într-un cabinet adecvat împreună cu bateria, pentru realizarea unui 
UPS de sine stătător. 

Datorită încărcătorului puternic este posibilă echiparea cu baterii  care să ofere autonomii de ordinul orelor. Gama 
aplicații tipice: camere de supraveghere, balizaj, telecom: DAS, RTU, FTU
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Model ADU500-12 ADU500-24 ADU500-48

Parametri electrici

Tensiune nominală de ieșire (Vcc) 12 24 48

Curent ieşire (A)
Curent nominal 6,9 3,5 2

Curent de vârf (15S) 40 20 10

Tensiune nominală de intrare (V) 165 - 265 Vca, 50 Hz

Curbă de încărcare Încărcare inteligentă în 3 etape

Compensare în temperatură Automată

Tensiune în faza de absorbție (V) 14,4 28,8 57,6

Tensiune de float (V) 13,5 27 54

Curent de încărcare (A) 2 1,5 1

Funcție de întreținere baterie Automată / Manuală

Randament 90%

Riplu ≤ 500mVpp

Variație maximă tensiune ≤ 2%

Contacte libere de potențial - alarme Lipsă tensiune alimentare, tensiune mică baterie, avarie

Comunicație RS485

Parametri de mediu

Temperatură de funcționarera -40°C - +70°C cu declasare de putere peste 60°C

Răcire Naturală

Clasă de protecție IP60

Parametri mecanici

Dimensiuni (mm) L 68 x Î 110 x A 45

Greutate (kg) 1

Carcasă Aluminiu

Montare Pe perete

Protecţii

Scurtcircuit ieşire Închidere automată, cu repornire după dispariția scurtcircuitului

Polaritate inversă Protecţie electronică

Supratemperatură Limitare putere

Supratemperatură baterie Oprirea încărcării

Prag protecție supradescărcare 11,5 22 44

Izolație 2,5kV

Certificări

LVD EN60335-1, EN60335-2-29

EMC EN55014-1,  EN55014-2, EN61000-3-2, EN61000-3-3


