Power Safety
PM 2000

Modul€rn• sp•nan‚ usměrňovač
navržen‚ pro průmyslovˆ aplikace

Jmenovit€ v•stupn‚ hodnoty jednotliv•ch usměrňovačů:
50 A (při 24 Vdc)
40 A (při 48 Vdc)
15 A (při 120Vdc)
9 A (při 220 Vdc)
Použit‚
Pro všechny průmyslovˆ aplikace. V kombinaci s paraleln• bateri•
poskytuje zajištěnˆ DC nap€jen• pro všechny typy spotřebičů včetně
zdrojů konstantn•ho napět• a proudu.
Modul usměrňovače je vhodn‚ pro nab•jen• mnoha typů bateri• jako:
olověnˆ ventilovanˆ, olověnˆ s regulovan‚m ventilem (VRLA)
nebo niklo-kadmiovˆ baterie (NiCd). Může b‚t rovněž použit jako
př•m‚ zdroj bez bateri•.
Usměrňovač může b‚t použit v Protect MIP Systˆmech.

Kl‚čov€ vlastnosti
• Kompaktn• vzhled v důsledku vysokˆho v‚konu a tvaru
• Sinusoidn• křivka vstupn•ho proudu a n•zkˆ harmonickˆ pro
Princip ř‚zen‚
sn•žen• instalačn•ch a provozn•ch n€kladů
Jednof€zovˆ vstupn• AC napět• je po průchodu EMI filtrem zes•leno
• Vysok€ efektivita redukuje provozn• n€klady
pomoc• kompenzace ‹čin•ku pro dosažen• vyhlazenˆho 400VDC
• N•zkˆ napěťovˆ zvlněn• prodlužuje životnost bateri•
napět•.
• Robustn• z důvodu velmi širokˆho rozsahu vstupn•ch provozn•ch
T•mto jsme schopni dos€hnout ‹čin•ku > 0.99.
napět• (80 až 280Vac)
• Spolehliv‚ provoz dan‚ pokročil‚mi ochranami (vstup, v‚stup,
V tomto bodě začnou MOSFETy generovat stř•davˆ napět• o
teplota, proud, v‚kon) a rovněž vysok€ středn• doba mezi
frekvenci 100 kHz. Regulace napět• se prov€d• na sekund€rn•
poruchami (MTBF)
straně galvanicky oddělenˆho transform€toru.
• Paraleln• provoz s funkc• rozdělen• z€těže +/-5%
Vysokofrekvenčn• stř•davˆ napět• se potˆ usměrn• pomoc• rychl‚ch • Nastavitelnˆ v‚stupn• napět•
diod. Zvlněnˆ napět• je filtrov€no nainstalovan‚m v‚stupn•m filtrem. • Automatickˆ vypnut• při vysokˆm i n•zkˆm vstupn•m napět• včetně
automatickˆho restartu
V‚stupn• napět• a proud je ř•zeno pulzn• modulac• tranzistorov‚m
• Vnitřn• ochrana proti zv‚šenˆ teplotě pomoc• automatickˆho
sp•načem na prim€rn• straně.
sn•žen• v‚stupn•ho v‚konu
• Ř•zen• a monitorov€n• ot€ček ventil€toru – sn•žen‚ hluk, větš•
životnost ventil€toru
• Monitorov€n• ventil€toru včetně signalizace v př•padě poruchy.
Snadn€ demont€ž pro jednoduchou ‹držbu
• Bezstarostn‚ provoz: kompaktn•, lehk‚, připojiteln‚ za provozu,
jasn€ indikace pomoc• LED, plně nastaviteln‚, připraven k
použ•v€n•
• Vzd€len€ spr€va pomoc• funkce ř•zen• a alarmů
• V souladu s ROHS
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PERFECT IN FORM AND FUNCTION

PM 2000: Specifikace
TYP PM 2000

24V / 50A

48V / 40A

120V / 15A

220V / 9A

Objednac• č•slo

8000023119

8000023120

8000023121

8000029283

VSTUP
Jmenovitˆ vstupn• napět•

230Vac •20% (+20% -60% provozn•)

Frekvence
Vnitřn• proudov€ spotřeba

50 Hz nebo 60 Hz, •5%

10Aac

7,5Aac

Zap•nac• proud

10Aac

10Aac

1,5 n€sobek jmenovitˆho proudu

0,99

•čin•k
VŠSTUP
V‚stupn• napět•
Nastaviteln‚ rozsah
V‚stupn• proud

24Vdc

48Vdc
33-66Vdc
40Adc

16,5-33Vdc

50Adc

Zvlněn• napět•
•činnost (%)

120Vdc

220Vdc

83-166Vdc

151-302Vdc

15Adc

9Adc

< 200mV špičkov‚ch (30MHz š•řka p€sma)

90

88

91
<1%

Regulace př•vodu a z€těže
Dynamick€ odezva

≤ 5% pro 10% - 90% - 10% -90%, obnoven• k norm€ln•m regulačn•m hranic•m <5ms

Odezva při zkratu

Permanentně odolnˆ proti zkratu, 1 x jmenovit‚ v‚stupn• proud
Počet neomezen, sd•len• z€těže cca. 5 %

Paraleln• provoz / Sd•len• z€těže

Konstantn• proud / konstantn• napět• (I/U jako v IEC 478 1) během udržovac•ho nab•jen•

Charakteristika nap€jen•
MONITOROV‹NŒ A INDIKACE

Podpět•/ přepět• s vypnut•m, samopotvrzovac•

Monitorov€n• př•vodu

V‚stupn• napět• / teplota chladiče se sn•žen•m v‚konu a vypnut•m

Monitorov€n• v‚stupu

Porucha s•tě, porucha usměrňovače, porucha regul€toru/usměrňovač v obr€cenˆm

Alarmy

provozu, vypnut• při přepět• na DC, existence v‚stupn•ho napět•, porucha ventil€toru
Indikace

Zelen€ LED:Existence DC napět•, Červen€ LED: porucha s•tě, porucha usměrňovače, porucha

Ř•zen• vstupu

ventil€toru, Ř•zen• napět•, d€lkovˆ vypnut•, uveden• do chodu povoleno

FYZICK• VLASTNOSTI
Design

Horizont€ln• nebo vertik€ln• 1U, z€suvn‚ modul pro instalaci do Protect MIP sub-racku 19‘‘

Stupeň ochrany
IP 20

Mechanick€ pevnost a odolnost proti vibrac•m
Barva zař•zen•

podle EN 60721-3-2
RAL 7035

Rozměry V x Š x H (mm)

43,6 x 210 x 295

Hmotnost (kg)

3,1

Připojen•
PROSTŘEDŒ
Způsob chlazen•
Rozsah provozn•ch teplot
Skladovac• rozsah teplot
Vnějš• podm•nky
Instalačn• nadmořsk€ v‚ška
STANDARDY

Připojiteln‚ za provozu se zadn•m
připojen•m
Nucenˆ chlazen• vzduchem s elektronick‚m ř•zen•m ot€ček
0 •C až 45 •C
-40 •C až 80 •C (v origin€ln•m obalu)
EN 60721 č€st 3-3 tř•dy 3K3 / 3Z1 / 3B1 / 3C1 / 3S2 / 3M2
Až do 1000 m nad mořem při jmenovitˆm zat•žen•

Bezpečnost
EMC
Prostřed•
Osvědčen•
Certifik€t

EN 60950-1
EN 61000.6-1,2,3,4, CEI IEC TS 61000-6-5 (UNE 21000-6-5)
EN 60721-3-1,2,3, ROHS

CE
ISO9001

AEG je registrovanou obchodn‚ zn•mkou použitou pod licenc‚ AB Electrolux

Pro dalš‚ informace navštivte naši webovou str•nku:
www.aeg-ups.cz
A nebo n•s kontaktujte na adrese:
Na Vlastn‚ půdě 6/1368, Praha 15, 102 00
aeg@aeg-ups.cz
Tel: +420 274 773 273
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