
 

KUMER IP1000DP 
  
  Nabíjení Pb a NiCd     
   Udržovací dobíjení baterií  
   Přímé napájení spotřebičů stabilizovaným napětím s připojeným nebo bez připojeného 

akumulátoru  
   Průmyslové použití pro rozsah teplot od -25°C do +50°C  
   Teplotní kompenzace nabíjecího napětí  
   Typy:                                                  12V(10-18VDC)/25A  
        24V(20-30VDC)/25A  

  48V(42-60VDC)/15A  
   Dálkový dohled:                                  2x bezpotenciálové kontakty relé  
   Provedení:                                           DIN lišta, stolní, montáž na rám  
   Dle těchto norem:                               EN 60950-1: 2006+A11: 2009  

                                                              EN 55022    
                                         EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2:2009 ,   

                                                                         EN 61000-3-3 EN 61000-6-2: 2005    
                                                                       EN 61000-6-3: 2008    
Zdroj KUMER IP1000DP slouží pro:  

- přímé dobíjení Pb nebo NiCd baterií s nabíjecí charakteristikou IU  
- udržování baterie v plně nabitém stavu  
- napájení spotřebičů stabilizovaným napětím  

Zdroj KUMER IP1000DP se nabízí ve třech provedeních 12V, 24V a 48V. Pro možnost širokého nasazení je možné výstupní napětí nastavovat v 
širokém rozsahu pomocí nastavovacího prvku na předním panelu. Nastavení proudového limitu umožňuje nabíjení i baterií s menší kapacitou. 
Proudový limit je nastavitelný ve 4 úrovních hodnoty limitu maximálního proudu. Připojená teplotní sonda - konektor TEMP - umožňuje 
kompenzovat nabíjecí napětí baterie.  

Zobrazovací jednotka s dohledovým systémem PMver1 zabezpečuje zobrazení informací o provozních a poruchových stavech 
nabíječe – výstupní napětí, proud, zatížení zdroje, proudové a výkonové přetažení, přepětí a  podpětí na výstupu.  

Místní signalizaci kromě informací na displeji zabezpečuje dvojice LED diod :  
POWER - výpadek měniče, výpadek síťového napětí, porucha ventilátoru  
BAT        - stav baterie - 2 barevná LED - signalizuje baterie OK nebo Vbat je <1,91V/článek  

                  Dálková signalizace je vyvedená přes signalizační konektory - 2 x bezpotenciálový kontakt relé:  
DC    - výpadek měniče, výpadek síťového napětí, porucha ventilátoru  
Batt   - Vbat<1,91V/článek   

  
Připojení 230V~, 50Hz je přes pohyblivý přívod. Výstup je možné připojit přes konektor s průřezem vodičů do 6mm2. Jištění výstupu je 

přes pojistku s maximálním proudovým limitem 32A.   
Provedení je na DIN lištu, stolní a s možností upevnění na montážní rám. Hliníkový obal nabíječe slouží zároveň jako chladič. V horní 

časti nabíječe je řízený ventilátor, který odsává přebytečné teplo vzniklé při provozu zdroje. Řídící jednotka vyhodnocuje otáčky ventilátoru a v 
případě poruchy dává informaci na displej zobrazovací jednotky a zároveň hlásí místní poruchu „POWER“ a dálkovou „DC“. Nasávací otvory za 
účelem ventilace jsou na zadních a bočních stranách nabíječe.    
TECHNICKÉ PARAMETRY  
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TYPOVÉ OZNAČENÍ KUMER IP1000DP 1225  KUMER IP1000DP 2425  KUMER IP1000DP 4815  
Vstupní napětí  195-265V~, 50Hz   195-265V~, 50Hz   195-265V~, 50Hz   
Výstupní napětí  13,8V(10-18VDC)  27,6V(20-30VDC)  55,2V(40-60VDC)  
Výstupní proud  25A – 16A – 6A – 4,5A  25A – 16A – 6A – 4,5A  15A – 10A – 3,6A – 2,7A  
Výstupní výkon  350W  750W  900W  
Účinnost 89%  90%  91%  
Pracovní frekvence  88kHz  88kHz  88kHz  
Odběr na prázdno 30mA  30mA  30mA  
Izolační pevnost vstup/výstup   4kV  4kV  4kV  
Provozní teplota  -25°C - +50°C  -25°C - +50°C  -25°C - +50°C  
Zvlnění výstupního napětí 50mV  80mV  100mV  
Stabilita u výst řízené větve  ± 1%  ± 1%  ± 1%  
Teplotní komp. nabíjení  -3mV/°C  -3mV/°C  -3mV/°C  
Místní signalizace:   
LED, LCD displej 2x16 znaků 

POWER – Porucha zdroje, ventilátoru Bat 
OK/Vout - <11,46V  

POWER – Porucha zdroje, ventilátoru Bat 
OK/Vout - <22,92V  

POWER – Porucha zdroje, ventilátoru Bat 
OK/Vout - <45,84V  

Dálková signalizace  Kontakty relé - porucha nabíječe, ventilátoru, 
Vout <11,46V  

Kontakty relé - porucha nabíječe, ventilátoru, 
Vout <22,92V  

Kontakty relé - porucha nabíječe, ventilátoru, 
Vout <45,84V  

Možnost paralelního řazení Ne  Ne  Ne  
Chlazení Nucené  Nucené  Nucené  
Zkratová odolnost   30A  30A  20A  
Tepelná ochrana   85°C 85°C 85°C 
Přepěťová ochrana  Ano  Ano  Ano  
Podpěťová ochrana  Ano  Ano  Ano  
Provedení Stolní, DIN lišta, úchyt na rám Stolní, DIN lišta, úchyt na rám  Stolní, DIN lišta, úchyt na rám 
Rozměry Š x V x H (mm)  100 x 220 x 150  100 x 220 x 150  100 x 220 x 150  
Hmotnost  2,4kg  2,4kg  2,4kg  
Krytí IP20 IP20 IP20 

  


