
MT-LIK-BAS-IABASDCM-1-91

TEKNISKA DATA

INspänning   (Vdc):

UTspänning   (Vdc):

Effekt UT   (W):  

Typ:     Galvaniskt skild DC-DC-enhet på inkopplingskretskort.
Inkoppling:   Kabelanslutning via plintar på kretskort ; 
     en ingång +/-, en utgång +/-.
Diodindikering:  Grön LED D5 visar att enhet är korrekt kopplad och 
     ger spänning UT.
Skydd:    Ingång avsäkrad. In- och utgång galvaniskt skilda. 
     Överlast- och övertemperaturskydd.
Arbetstemperatur:  -30o C till +95oC temperaturområde utan effektreduktion.
Dimension (b*h*dj):  55*21*120mm (lös kretskortsmodul) 
Montering:   Distanser fästes i avsedda hål i kretskort, 
     alternativt (option); öppen kapsling med
      DIN-skenefäste monteras på DINskena/sluten 
     plastkapsling monteras på vägg i avsedda skruvhål.

FUNKTION/PRESTANDA

Expansionskretskortsmodulen för DC/DC ger en från övriga systemet galvaniskt skild utgång 
(= skada såsom kortslutning på ena spänningssidan påverkar därmed inte den andra) för last 
med lägre spänning än för huvudsystemet. Ett och samma strömförsörjningssystem kan därmed
driva såväl en huvudlast, som en extra – mindre – last med behov av lägre spänning. 
Expansionsmodulen fungerar till alla BAS strömförsörjningsenheter och monteras på distanser 
i dessa. Prestanda och funktioner är oförändrade, förutom att en av tidigare lastutgångar ersätts/
kompletteras med en extra lastutgång med lägre utspänning än huvudsystemets. 

MONTERING AV MODUL

Montering av T/BAS-DCM12V1A i BAS XX kapsling
visad nedan. Montering i andra kapslingar skiljer sig
inte nämnvärt.

(Principskiss DC/DC kretskortsmodul)

o  24Vdc (18-36Vdc)  o  48Vdc (36-72Vdc)  o  __________

o  5  o  6  o  9  o  12 o  13,6 o  15 o  __________
 
o  6W o  12W o  __________

Ögärdesvägen 8b  433 30 PARTILLE  tel: 031-34 00 230  fax: 031-34 00 239  e-mail: info@milleteknik.se
Sida 1 

Al
la 

up
pg

ifte
r ä

r m
ed

 re
se

rva
tio

n f
ör

 fö
rä

nd
rin

ga
r

D5 + -
UT
Vdc

BAS Tillval
DC/DC Expansionskretskortsmodul / T/BAS-DCM12V1A

Montering kretskortsmodul T/BAS-DCM12V1A

BAS-KORT som ligger “framför”

T/BAS - DCM12V1A

Plastdistans

upplaga rev. 20090312

Skruv

KASSETT BAS 19K / XL / XXL v2

KASSETT BAS 19K / XL v1

KASSETT BAS XX
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OBS!
Till jackbar plint på

huvudkortet!
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