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Rozměrový nákresCharakteristika
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síť 230V

-   univerzální stejnosměrné stabilizované napájecí zdroje pro spolehlivé  
    napájení snímačů neelektrických veličin (hladiny, průtoku, teploty, tlaku,  
    ap.), jako zdroj pro nejrůznější pomocné obvody, indikátory, převodníky, ap.
    PSU-2400 - jednokanálový 24V / 150mA
   DSU-2420 - dvoukanálový 2x24V / 50mA
-   ochrana proti zkratu, proudovému přetížení a přepětí 
-   zdroj bezpečného napětí dle ČSN 33 2000-4-41
-   indikace výstupního napětí LED
-   montáž na lištu DIN 35 mm

Technické parametry

_

Funkce signalizačních LED

PSU-2400
Zelená LED    -  "POWER"  - svítí        - připojení napájení 230V, správná funkce
                               - nesvítí  - přerušení napájení, porucha
                               - slabý svit   - zkrat nebo přetížení výstupu *

DSU-2420
Zelené LED    - "OUTPUT I" a "OUTPUT II"
         -  svítí obě      - připojení napájení 230V, správná funkce
         -  některá      - nesvítí  - porucha příslušné sekce
         -  některá       - slabý svit  - zkrat nebo přetížení výstupu

* pozn.:   Pro opětovné spuštění zdroje je nutno  odstranit zkrat a krátkodobě    
 přerušit síťové napájení.

Zapojení PSU-2400

Zapojení DSU-2420

síť 230V

Typ PSU-2400 DSU-2420

Jmenovité napájecí napětí 230V / 50Hz  (±10 %)
Jmenovitý příkon 9 VA 7 VA
Výstupní napětí 24 VDC  (±5%) 2 x 24 VDC  (±5%)
Mezní výstupní proud 150 mA 2 x 50mA
Výstupní zkratový proud max.170 mA 80 mA - jeden kanál
Zvlnění výstupního napětí  5 mV  - při Io= 150 mA 5 mV  - při Io= 50 mA
Max. doba trvání zkratu na výstupu neomezeně
Izol. napětí - síť 230 V - výstup 24V 4 kV
Pracovní teplota okolí -20 až +50 OC
Krytí:  - skříňka
           - svorky

IP 40
IP 20

Hmotnost cca 0,5 kg cca 0,4 kg
Materiál krabičky polykarbonát
Materiál  svorek CuBe
Max. / doporuč. průřez připoj. vodič 4 mm2  / 0,5 ÷ 1 mm2

Elektrické zařízení třídy ochrany II
Elektrická bezpečnost                                           ČSN EN 61010-1
EMC     ČSN EN 55022       ČSN EN 61000-4-2, -3, -4, -5, -6, -8,-11
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Napájecí zdroje PSU-2400 a DSU-2420
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