NÁHRADNÍ ZDROJ

NOVINKA

Zařízení pro zálohování systémů na střídavé
síťové napětí 230 V s příkonem do 150 W
s integrovanou dobíječkou akumulátoru.
Připojuje se na napětí 12 V (akumulátor) pomocí kabelů
které jsou součástí zařízení.
Výstupní napětí na zásuvce je 230 V AC, trvalá
zatížitelnost je 150 W, špičkově až 200 W.
V zadní části se nachází kabel pro připojení
do běžné elektrické sítě 230 V. Po připojení
do sítě se může přístroj použít jako dobíječka
akumulátoru.
Při výpadku se přístroj přepne do funkce měniče
a odebírá energii z připojeného akumulátoru.
Po obnovení elektrické sítě se měnič od akumulátoru
automaticky odpojí a začne naopak baterie dobíjet.
Doba provozu při výpadku sítě je úměrná kapacitě
akumulátoru a proudu odebíraného zátěží (viz
tabulka).
Tabulka pro určení přibližné doby zásobování
při výpadku elektrické energie

2.990 Kč
TECHNICKÉ PARAMETRY ZZ-200
Vstupní napětí (DC)
Výstupní napětí (AC)
Trvalý výstupní výkon
Výstupní výkon krátkodobě
Nabíjecí proud
Výstupní vlnový tvar
Výstupní frekvence
Vypnutí při poklesu napětí
Výstražný signál při sníženém
napětí baterie
Tepelná ochrana
Ochrana před přetížením
Rozměr (délka x šířka x výška)
Hmotnost

11 - 15 V
200 - 240 V
150 W
200 W
pulzní nabíjení, střední
hodnota 2-3 A
obdélníkový s mírně šikmou
náběžnou hranou
40-60 Hz
10,5 V

PŘÍKON SPOTŘEBIČE

KAPACITA
AKUMULÁTORU

60 W

80 W

100 W

45 Ah

5,6 h

4,5 h

3,75 h

55 Ah

6,9 h

5,5 h

4,6 h

62 Ah

7,6 h

6,2 h

5,2 h

75 Ah

9,4 h

7,5 h

6,3 h

100 Ah

12,5 h

10 h

8,3 h

Použití - záložní zdroj ZZ-200 je především
určen pro zálohování oběhového čerpadla kotlů
na uhlí nebo dřevo, případně krbových vložek
při výpadku el. proudu. Uplatnění nalezne nejen
v domácnostech, ale i na chatě, v autě, karavanu,
na lodi a všude tam, kde není k dispozici rozvodná
síť. Slouží k napájení spotřebičů na 230 V
do udaného trvalého výkonu zdroje. Mohou to být
kompaktní zářivky, zářivky s předřadnou tlumivkou řady
DZ i klasické, malé motorky, holící strojky, napájení
televizorů a ostatní spotřební elektroniky a podobně.

Váš prodejce

10,5 ± 0,5 V
ano
ano
250x130x165 mm
3 830 g
Výše uvedená cena je bez DPH 19%. Výrobce si vyhrazuje právo na změny. Cena s DPH 3.558 Kč.
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