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Síťový zdroj / nabíječ
108V / 1600 & 2700 W

· Jednofázový  modul  
  se sinusovým tvarem  
  vstupního proudu  (PFC)

· Přepěťová  ochrana vstupu

· „Hot-Plug-in“-zásuvné moduly
  s p řívodními  konektory  na 
  zadní  stran ě

· Aktivní  rozd ělení  zát ěže

· Velmi  vysoká hustota  výkonu

· Rozhraní  CAN-Bus

· Integrované odd ělení  od
  DC-sběrnice

· Teplotn ě  řízené chlazení  
  ventilátorem

Modulární  nabíjecí výkon
Usměrňovače  typové  řady  PSR3xx  byly  vyvíjeny  speciálně  pro  použití  ve  stejnosměrných
systémech záložního napájení, u kterých je k dispozici jen velmi omezený objem pro umístění.
Moduly je možné použít k napájení zátěže společně s dobíjením baterie nebo bez něj.
Pro  vysokou  škálovatelnost  může  uživatel  nasadit  takový  počet  modulů,  kolik  jich  aktuálně
potřebuje pro systém zálohování s nabíječi. Nabíječ má velmi jednoduché ovládání, za provozu lze
jednoduše moduly zasouvat a vyjímat.  Parametrizace přístrojů se provádí po vnitřní systémové
sběrnici CAN-BUS. Po úspěšném přihlášení k dohledové a řídící jednotce jsou přístroje externě
řízeny a sledovány dohledovým systémem. Při výpadku komunikace po sběrnici přejdou přístroje
automaticky do režimu s interně  nastavenými výchozími provozními parametry (např.  udržovací
napětí) a pracují dále v paralelním provozu.  V 19“ skupinovém držáku s výškou 3U mohou být
instalovány maximálně až 4 moduly (108V/100A).

Oblast  použití
Nabíječe ve stejnosm ěrných
systémech zálohovaného
napájení  s a nebo bez
vyrovnávacího nabíjení  baterie
ve všech oblastech pr ůmyslu  
a energetiky.



Technická data

Typ PSR-316/108-15 PSR-327/108-25

Označení produktu 101-016-166.A0  101-027-166.A0

Jmenovité vstupní napětí  230V AC +/-20% 230V AC +/-20%

Jmenovitý vstupní proud  7,6A AC 12,9A AC

Rozsah vstupní frekvence  47-63Hz 47-63Hz

Účiník >0,99 pro Pn <50% >0,99 pro Pn <50%

Zpětný vliv na síť (THD) <5% <5%

Účinnost >=91%  >=91%

Vnitřní jištění vstupu  16 A 6,3x32 mm 16 A 6,3x32 mm

Jmenovité výstupní napětí 108 V DC 108 V DC

Jmenovitý výstupní proud (při 108V)  15 A DC 25 A DC

Jmenovitý výstupní výkon 1600 W 2700 W

Nabíjecí charakteristika IU-charakteristika podle DIN41772/DIN41773;
výkonová regulace

IU-charakteristika podle DIN41772/DIN41773;
výkonová regulace

Rozsah regulace nabíjecího napětí (nastavitelné
hodnoty) 

92-135 V DC 92-135 V DC

Předvolené nabíjecí napětí  123 V DC 123 V DC

Zvlnění napětí na výstupu  <=100 mV ss <=100 mV ss

Dynamická regulační odchylka nabíjecího napětí <3% Un při skokové změně zátěže v mezích 10%-90%-10% In; doba vyregulování <=1ms

Zkratová odolnost Trvale zkratuvzdorné, 1x In Trvale zkratuvzdorné, 1x In

Paralelní provoz Ano, proudové rozdělení <=10% In Ano, proudové rozdělení <=10% In

Interní oddělení výstupu ano; aktivní, bezeztrátové, v plusové větvi ano; aktivní, bezeztrátové, v plusové větvi 

Interní jištění 16 A 32 A

LED-Signalizace Provoz (zelená), Ua OK (zelená), Ua> (červená),
Alarm (červená)

Provoz (zelená), Ua OK (zelená), Ua> (červená),
Alarm (červená)

Hlavní procesor 16Bit Fujitsu 16Bit Fujitsu

Bezpotenciálové reléové kontakty  „Sumární porucha“; 1 kontakt „Sumární porucha“; 1 kontakt

Komunikační rozhraní CAN-Bus; propriot. protokol CAN-Bus; propriot. protokol

Teplota okolí Provoz: -25°C až +55°C ; Skladování:: -40°C až

+70°C; bez kondenzace

Provoz: -25°C až +55°C ; Skladování:: -40°C až

+70°C; bez kondenzace

Chlazení ventilátorem (teplotně řízené; kontrolované) ventilátorem (teplotně řízené; kontrolované)

Klimatické prostředí podle IEC 721-3-3 tř. K3/3Z1/3B1/3C2/3S2/

3M2

podle IEC 721-3-3 tř. K3/3Z1/3B1/3C2/3S2/

3M2

Třída vlhkosti F F 

Max. nadmořská výška pro provoz 1500m n. m.; rozšíření možné 1500m n. m.; rozšíření možné

Hlučnost <45dBA <45dBA

Konstrukční provedení 19“-dílčí zásuvný modul 3U 19“-dílčí zásuvný modul 3U

Rozměry 101/133/320 mm š/v/hl. 101/133/320 mm š/v/hl.

Hmotnost cca 4,1 kg cca 4,4 kg

Stupeň krytí IP20 (čelní panel) / 1 IP20 (čelní panel) / 1

Nátěr (čelní panel) RAL 7035; modrý potisk RAL 7035; modrý potisk

CE-Konformita ano ano

Splněné bezpečnostní normy EN60950; VDE0100 T410; VDE0110; EN50178;

EN60146; UL950

EN60950; VDE0100 T410; VDE0110; EN50178;

EN60146; UL950

Splněné normy EMC EN55011/22 tř. „B“; EN61000-4 T2-5 EN55011/22 tř. „B“; EN61000-4 T2-5

Konektory AC/DC/Signalizace: DIN41612-MS konektor AC/DC/Signalizace: DIN41612-MS konektor
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Označení
produktu 

Montážní celek

880-MEC-
BGT3.20.4108

Montážní sada 19“-skupinový držák 3U včetně
zadní desky pro 4 kusy PSR3xx/108V modulu

880-MEC-
BGT3.20.3108

Montážní sada 19“-skupinový držák 3U včetně
zadní desky pro 3 kusy PSR3xx/108V modulu
a 1 ks DC-Controller UPC3/108
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