EPSITRON®
Kompleksowy system zasilania
Nowości

EPSITRON® ECO POWER

Ekonomiczne zasilacze do standardowych zastosowań

®

Duża tolerancja zasilania
• Szeroki zakres napięcia
wejściowego 325 V ... 575 V AC
• Esploatacja w różnych sieciach
zasilających bez konieczności
przestawiania i wprowadzania
dodatkowych ustawień
• Duża tolerancja na wahania
napięcia w sieci zasilającej
– gwarantowana niezawodność

Możliwość regulacji
• Napięcie wyjściowe ustawiane
od frontu za pomocą narzędzia
• Możliwość ustawienia nawet o
20% wyższego napięcia
wyjściowego
• Łatwa kompensacja spadków
napięcia w długich przewodach

Sygnalizacja stanu pracy
• Zestyk zwierny z rozdzieleniem
potencjałów, dzięki pracującemu
bez drgań optoseparatorowi
• Sygnalizacja obecności napięcia
wyjściowego lub przeciążenia
• Idealne do zdalnego monitorowania

Szybkie oprzewodowanie
• Wygodne, beznarzędziowe oprzewodowanie dzięki złączkom przyłączeniowym ze zintegrowaną dźwignią
i z zaciskiem Push-in CAGE CLAMP®
• Zintegrowany otwór pomiarowy, bez
konieczności demontażu przewodów
• Zintegrowany trzeci ujemny zacisk
na wyjściu do bezpośredniego
połączenia wspólnej masy
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Duża tolerancja zasilania
• Szeroki zakres napięcia
wejściowego 85 (90) … 264 V AC
• Eksploatacja w różnych sieciach
zasilających bez konieczności przestawiania i wprowadzania dodatkowych ustawień
• Duża tolerancja na wahania
napięcia w sieci zasilającej –
gwarantowana niezawodność
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Duża obciążalność
• Obciążalność do 1,4-krotności
prądu nominalnego przy obniżonym napięciu wyjściowym
(zachowanie stałej mocy)
• Wyłączenie wyjścia przy
niskoomowym zwarciu;
automatyczny restart

Ekonomiczne rozwiązanie
• Oszczędności nie tylko przy
zakupie, ale również dzięki
prostemu montażowi oraz braku
konieczności serwisowania
• Doskonałe rozwiązanie przy
niskim budżecie w standardowych
aplikacjach

Różne możliwości montażu
• Elastyczny montaż adaptera
na szynie montażowej
• Wiele sposobów montażu
śrubowego dzięki uchwytom
mocującym

montaż śrubowy

Przeciążenie LED
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