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VŠEOBECNÉ  VLASTNOSTI 

• Celkový výkon - max. 3 kW (2 x 1,5 kW, s redundanciou 1+1)  

• Vysoká účinnosť usmerňovačov viac ako 95 % 

• Vymeniteľný modul istenia batérie  

• Ľahko prístupné pripojenia  

• Kompaktné rozmery -  19" rack s výškou 1U 
 

 

POUŽITIE 

• Priemyselné aplikácie 
• Riadiace a monitorovacie systémy 

 

 

POPIS 

Systém DCS 1500A-220-2-1U je kompaktný napájací systém vyznačujúci sa malými rozmermi. Obsahuje 
vstup pre pripojenie sieťového napätia, pričom každý vstup umožňuje pripojenie dvoch usmerňovačov 
s výkonom 1500W / 220Vdc s paralelnou spoluprácou.  
 
Systém obsahuje modul istenia pripojenej batérie, ktorý je vymeniteľný za prevádzky ako všetky ostatné 
komponenty – usmerňovače, riadiaca jednotka. Disponuje monitorovaním všetkých komponentov – ističov, 
modulov a kontroluje stav výstupného napätia. 
  
Toto riešenie bolo vytvorené s cieľom optimalizovania celkových nákladov. 
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TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA 

Typ napájacieho systému DCS 1500A-220-2-1U 

  

Typ usmerňovača AR1500-220 

Počet 2 

Vstup  

Napäťová sústava L + N + PE 

Rozsah napätia 90 až 300 VRMS 

Rozsah frekvencie 45 až 66 Hz 

Pripojenie siete AC káble / svorkovnica 

Vstupná ochrana interné OVP, vstavané poistky (L+N), vysoké vstupné napätie 

Výstup  

Nominálne napätie 220 VDC 

Rozsah napätia 180 až 280 VDC 

Výstupný výkon usmerňovača 1500 W 

Max. výst. výkon usmerňovačov 3000 W 

Maximálny výstupný prúd 
max. 14 A  

(7 A s redundanciou) 

Ochrana a monitorovanie 
vysoké výstupné napätie, ochrana proti prehrievaniu, 

ochrana proti preťaženiu 

Batéria  

Počet vstupov 1 

Monitorovanie odpojovača  áno 

Riadenie / Monitoring  

Riadiaca jednotka DCS100-E 

Lokálne rozhranie grafický displej, štruktúra menu, klávesnica, LED diódy 

Vzdialený monitoring 
6 x signalizačné relé, 4 x digitálny vstup 

USB,  
WEB rozhranie, MODBUS TCP protokol 

Interné komunikačné rozhranie 
s usmerňovačmi – CAN 

s rozširujúcimi modulmi – RS485/CAN 

Signalizácia  

Signalizácia RIS bezpotenciálové kontakty: konfigurovateľné podľa požiadavky 

Všeobecné informácie  

Účinnosť  > 95 % 

Inštalovaný výkon  3 kW 

Vstupný prúd 2 x 9 A RMS 

Predradené istenie, doporučené 2 x 16 A 

Výška 44,4 mm (1U) 

Šírka 448 mm (19“) 

Hĺbka (celková) 300 mm 

Hmotnosť systému v závislosti od počtu usmerňovačov 

Chladenie nútené (ventilátorom) 

Ostatné parametre  

Teplota okolia -25 až +65 °C (od 55 °C znižovanie výkonu) 

Relatívna vlhkosť max. 95 % bez kondenzácie 

Krytie IP20 

Bezpečnostná norma STN EN 62368-1 

EMC norma 
EN 55032:2015, trieda B 

EN 61204-3:2018 
EN 61000-4-2/-3/-4/-5-/-6/-8/-11 

 

Spoločnosť A2B, s.r.o. si vyhradzuje právo zmeny uvedených údajov bez predchádzajúceho upozornenia. (72-000141-01) 
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