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4 . OGÓLNA  CHARAKTERYSTYKA  ZASILACZY.

n  sieciowe impulsowe zasilacze ma³ej i œredniej mocy
n  przeznaczone do zasilania obwodów pomiarowych w automatyce przemys³owej
n  ma³e têtnienia i du¿a stabilnoœæ napiêcia wyjœciowego
n  obecnoœæ napiêcia wyjœciowego sygnalizowana œwieceniem diody LED
n  obudowy do monta¿u na listwie TS35

5. DANE  TECHNICZNE 

Zasilanie sieciowe ................................230Vac (150÷265Vac)
      pobór mocy AR984 ..........................   6 VA
      pobór mocy AR987 .......................... 12 VA
Napiêcie wyjœciowe ............................. 24Vdc
      tolerancja ......................................... ±1%
      wydajnoœæ pr¹dowa AR984 ..............max 200 mA
      wydajnoœæ pr¹dowa AR987 ..............max 400 mA
      têtnienia ........................................... max  50 mVpp / 5mVœr

Obudowa na listwê TS35
      AR984 .............................................. 18 x 90 x 58 mm
      AR987 .............................................. 36 x 90 x 58 mm
Zakres temperatur pracy ..................... 0 ÷ 50 °C
Zakres wilgotnoœci wzglêdnej ............ 0 ÷ 90 % (bez kondensacji)

1. ZASADY BEZPIECZEÑSTWA

nprzed rozpoczêciem u¿ytkowania urz¹dzenia nale¿y dok³adnie przeczytaæ niniejsz¹ instrukcjê,
nprzed w³¹czeniem zasilania nale¿y upewniæ siê, ¿e wszystkie przewody zosta³y pod³¹czone prawid³owo,
nzapewniæ warunki pracy zgodne ze specyfikacj¹ przyrz¹du (zasilanie, wilgotnoœæ, temperatura),
nw celu unikniêcia pora¿enia pr¹dem elektrycznym przed dokonaniem wszelkich modyfikacji przy³¹czeñ
     przewodów nale¿y wy³¹czyæ napiêcia doprowadzone do urz¹dzenia.

2. OGÓLNE ZALECENIA MONTA¯OWE

Zaleca siê stosowanie nastêpuj¹cych œrodków ostro¿noœci :
nnie zasilaæ urz¹dzenia z tych samych linii co urz¹dzenia wysokiej mocy bez odpowiednich filtrów,
nunikaæ bliskoœci urz¹dzeñ zdalnie sterowanych i wytwarzaj¹cych du¿e zak³ócenia impulsowe, mierników
     elektromagnetycznych, obci¹¿eñ wysokiej mocy, obci¹¿eñ z fazow¹ (grupow¹) regulacj¹ mocy.

3. PRZEZNACZENIE

AR984, AR987 s¹ impulsowymi zasilaczami sieciowymi montowanymi na listwach TS35, 
zw³aszcza w szafach sterowniczych. Przeznaczone s¹ do zasilania przyrz¹dów automatyki przemys³owej
wymagaj¹cych zasilania niskonapiêciowego 24V=.



6. OBUDOWA  I  SPOSÓB  MONTA¯U.

          AR984 .......................................... 1MH53,  18 x 90 x 58 mm
          AR987 .......................................... 2MH53,  36 x 90 x 58 mm
    Monta¿ na listwie ..............................TS35 (DIN EN 50022-35)
    Do³¹czanie obci¹¿eñ i zasilania ...... zaciski œrubowe

    Obudowa listwowa MODULBOX
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7. LISTWY  ZACISKOWE
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