
POWER SUPPLY

Power Supply namn, artikelnummer och e-nummer

Namn Artikelnummer E-nummer

Power Supply 24V 15A 1U 1U01D10024P1501 5213517

Om

Produkten används när behov finns för att omvandla 230 V till 12 V eller 24 V men reservkraft vid
strömbortfall inte behövs.

Används tillsammans med våra 19″ redundans panel på vårdförrättningar som sjukhus där det ofta finns
en dieselgenerator och UPS för reservkraft. Dock saknas spänningsomvandlaren från 230 V till 24V
DC. 24 V DC behövs för att driva passersystemet och andra säkerhetsapplikationer i byggnaden.

• En lastutgång.
• Stabiliserad och filtrerad spänning.
• Skydd mot: Kortslutning, överlast, överspänning, övertemperatur.
• Larm via växlande relä.
• Larm: Nätavbrott, säkringsfel.

REGELVERK OCH CERTIFIERINGAR

Krav som produkten uppfyller

EMC: EMC Direktivet 2014/30EU

CE: CE direktivet enligt:765/2008

NÄTAGGREGAT

Nätaggregat - Tekniska Data HRP-300-24

Sitter i:

Power Supply 24V 15A 1U

Info Förklaring

Utspänning 27,3 V

Utström 0 A - 14 A

Utspänning, ripple 150 mVp-p

Överspänning 30 V - 34,8 V

Utspänning återuppladdning, ripple/strömbegränsning Mindre än 1,2 Vp-p

Verkningsgrad 87 %

Strömbegränsning 105 % - 135 %

Konstantspänning +/- 0,5 %

Reglernoggrannhet +/- 1,0 %

Ingångsström (230 V) 1,8 A
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Info Förklaring

Nätspänningsfrekvens 47 Hz- 63 Hz

Nätspänning 230 V AC - 240 V AC

Märkeffekt 336 W

Temperaturområde -40°C - +70°C

Luftfuktighetsområde 20 % - 90 % RH icke kondenserade

Nätaggregatet är anpassat och kalibrerat med batteribackupens hård-/mjukvara. Endast nätaggregat som är anpassade och kalibrerade får användas. Kontakta support vid byte

av nätaggregat. Användning av nätaggregat som kommer från annan källa kan orsaka skador som inte täcks av garantin. Garanti upphävs om nätaggregat (från annan källa än

support/anvisat från support) som ej är korrekt kalibrerat används.

TEKNISKA DATA KAPSLING

Tekniska data 1U

Info Förklaring

Namn 1U

Kapslingsklass IP 20

Mått Höjd: 44 mm, bredd: 244 mm, djup: 280 mm.

Höjdenheter 1

Montering 19" rack

Omgivningstemperatur +5 °C - +40 °C. För bästa batterilivslängd: +15 °C till +25 °C.

Omgivning Miljöklass 1, inomhus. 20% ~ 90% relativ fuktighet

Material Pulverlackerad plåt

Färg Svart

Kabelgenomföringar, antal 8

GARANTI, SUPPORT, TILLVERKNINGSLAND OCH URSPRUNGSLAND

Garanti

Produkten har två års garanti, från inköpsdatum (om inget annat avtalats). Kostnadsfri support under
garantitiden nås på support@milleteknik.se eller telefon, 031-34 00 230. Ersättning för res- och eller
arbetstid i samband med lokalisering av fel, installerande av reparerad eller utbytt vara ingår ej i
garantin. Kontakta Milleteknik för mer information. Milleteknik ger support under produktens livslängd,
dock som längst 10 år efter inköpsdatum. Byte till likvärdig produkt kan förekomma om Milleteknik
bedömer att reparation inte är möjlig. Kostnader för support tillkommer efter det att garantitiden har gått
ut.

CE-märkning

På varje produkt som sitter en CE-etikett med information om produkten och kontaktuppgifter till tillver-
kare. Saknar du något eller behöver mer information då skall du främst vända dig till återförsäljare som
också skall kunna svara på frågor om garanti och support. Du kan alltid vända dig till tillverkaren om du
har frågor om produktens prestanda.

Tillverkarens support

Tillverkare ger support under produktens livslängd, dock som längst 10 år efter inköpsdatum. Byte till
likvärdig produkt kan förekomma om tillverkare bedömer att reparation inte är möjlig. Kostnader för
support tillkommer efter det att garantitiden har gått ut.

2023-03-09

www.milleteknik.se Milleteknik AB, Ögärdesvägen 8 B, 433 30 Partille



Kontakta oss

Milleteknik AB

Ögärdesvägen 8 B

433 30 Partille

Sverige

+46 31-34 00 230

www.milleteknik.se

Tillverkningsland

Sverige

Tillverkare

Designad och producerad av Milleteknik AB

LÄNK TILL SENASTE INFORMATIONEN

Produkter är föremål för uppdateringar, du hittar alltid den senaste informationen på vår webbplats.
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