
ZASILACZ PWS-120B,PWS-120RB 
 

Zasilacz PWS-120B przeznaczony jest do zasilania 
urzadzen elektrycznych i elektronicznych: informatyki, 
automatyki przemyslowej, telekomunikacji, z sieci 
napiecia przemiennego 230V 50Hz, przy wspólpracy 
buforowej z zewnetrzna bateria akumulatorów. Zasilacz 
standardowo wyposazony jest w przekaznik odlaczajacy 
baterie akumulatorów (zabezpieczenie przed glebokim 
rozladowaniem). Dodatkowo moze byc przystosowany do 
wspólpracy z sonda temperaturowa (wersja S) oraz moze 
generowac sygnaly alarmowe (bezpotencjalowe styki 
przekazników w przypadku awarii zwarte): 

 

Dodatkowo moze byc przystosowany do wspólpracy z sonda temperaturowa (wersja S) oraz moze generowac sygnaly 
alarmowe (bezpotencjalowe styki przekazników w przypadku awarii zwarte):  

?? PF- uszkodzenie zasilacza lub zanik sieci zasilajacej (wersja P)  
?? PB- wyprzedzenie odlaczenia baterii (wersja B)  
?? PS- zanik sieci zasilajacej (wersja Z)  

Zasilacz maze byc wyposazony we wszystkie opcje jednoczesnie, a ponadto moze posiadac sygnaliza-cje (za pomoca 
diod LED) skorelowana z sygnalami alarmowymi. Do montazu na szynie TS-35 przeznaczona jest wersja PWS-120RB.  
Zasilacz PWS-120B jest urzadzeniem I klasy wg EN?60950. 

Dane techniczne 

Typ zasilacza PWS-120B-12.10 PWS-120B-24.5 PWS-120B-48.3 

Napiecie nominalne [V] 12 24 48 

Napiecie buforowe [V] 13.6 27.3 54.6 

Wydajnosc pradowa [A] 10 5 2.5 

Prad ladowania Ib * [A] 2 +/- 10 1 +/- 5 0.5 +/- 2.5 

Odlaczenie baterii [V] 10 +/- 0.2 20 +/- 0.3 40 +/- 0.4 

Wyprzedzenie odlaczenia baterii ** 
[V] 

10.5 +/- 0.2 21 +/- 0.3 42 +/- 0.4 

Przylaczenie baterii [V] 12 +/- 0.2 24 +/- 0.3 48 +/- 0.4 

Charakterystyka temperaturowa *** 
[V] 13 +/- 14.2 26 +/- 28.4 52 +/- 56.8 

* - ograniczenie pradu ladowania (opcja) moze byc ustawione fabrycznie na wartosc z podanego przedzialu 
** - sygnal alarmowy poprzedzajacy odlaczenie baterii akumulato rów (dostepny w wersji B) przy rozladowaniu baterii do wartosci z 
podanego przedzialu  
*** - zmiana napiecia ladowania w funkcji temperatury (-10°C ¸ +50°C) w wersji S (-3.3 mV/°C/ogniwo) 

 

 

 

 



ZASILACZ PWS-120B, PWS-120RB 

Parametry elektryczne  

zasilanie [zakres napiec zasilania] 187V ± 253V AC 

stabilizacja napiecia wyjsciowego od zmian napiecia sieci < 0.5% 

stabilizacja napiecia wyjsciowego od zmian pradu obciazeni < 1% 

tetnienia napiec wyjsciowych < 100mV(p-p.) 

zaklócenia radioelektryczne klasa B 

zabezpieczenie nadnapieciowe 115% ± 125% 
Uon 

ograniczenie pradu wyjsciowego 105% ± 115% Ion 

sprawnosc >80% 

Dopuszczalne parametry otoczenia   

temperatura pracy -10°C - 55°C 

temperatura przechowywania -25°C - 85°C 

Wytrzymalosc elektryczna izolacji   

siec - wyjscia 5300V DC 

siec - obudowa 2100V DC 

 
 

 
 

 
 

 



 
 

 


