




Uygulama

Uygulama

EASYLAB sistemi için EM-TRF-USV Tipi genişletme modülü
EASYLAB taban bileşenlerinin (TCU3 kontrolör veya TAM adaptör modülü) 230 V AC besleme gerilimine (şebeke) bağlanması için
Taban bileşeni ve bağlantılı modüller için güç kaynağı
Batarya, ana şebeke arızası durumunda bile kesintisiz güç kaynağı sağlar
Elektrik kesintisi durumunda bile kontrol ve/veya alarm sinyalizasyonu
Fabrikada monte edilir veya EASYLAB taban bileşeni gövdesine takılabilir

Özellikler

Montaja hazır, ana PCB devresine kolayca bağlanabilir
230 V AC besleme gerilimi bağlantısı için çift bacalı terminal blokları
Genişleme modülünün ve EASYLAB ana PCB devresinin bağlantı prizi kullanarak basit elektriksel bağlantısı
Siviçle çalışan çeker ocak aydınlatmasının EM-LIGHT genişletme modülü ile kombinasyon halinde basit kablolaması
Tampon şarj, derin deşarj koruma ve ters voltaj koruma ile akıllı şarj kontrolü
İşletme durumu yeşil gösterge lambası
Elektrik kesintisi durumunda kontrollü tepki tanımlanabilir (EM-TRF-USV modülüne sahip EASYLAB TCU3)
Elektrik kesintisi durumunda: Kontrol paneli üzerinde optik sinyal, konfigüre edilebilir alarm sinyalizasyonu

Tanım

Parçalar ve özellikleri

Ana trafo 230 V AC (primer), 24 V AC (sekonder)
Tampon şarj, derin deşarj koruma ve ters voltaj koruma ile akıllı şarj kontrolü
İşletme durumu yeşil gösterge lambası
Modülü EASYLAB ana PCB devresine bağlamak için PCB priz bağlantı elemanı

Kullanışlı ekler

EasyConnect: EASYLAB bileşenlerinin devreye alma ve teşhisi için konfigürasyon yazılımı

EM-TRF-USV

230 V ŞEBEKEYE EASYLAB BAĞLANTISI VE KESINTISIZ
GÜÇ KAYNAĞI IÇIN

Kesintisiz güç kaynağı dahil olmak üzere, TCU3 Tipi EASYLAB kontrolörlerin ve
TAM Tipi adaptör modüllerinin 230 V şebekeye direkt bağlantısı için genişletme
modülü

230 V besleme gerilimi bağlantısı için çift bacalı terminal blokları
Ana PCB devresine elektrik prizi bağlantısı
Genişletme modülü, EASYLAB taban bileşeni ile gövdeye takılır
Bağlantılı modüller için kesintisiz güç kaynağı
Şarj durumu göstergesine sahip entegre batarya şarj elektroniği
Elektrik kesintisi, EASYLAB kontrol panellerine sinyallenir
Elektrik kesintisi durumunda kontrolör aksiyonu tanımlanabilir
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Konstrüksiyon özellikleri

EASYLAB ana PCB ve gövdeye karşılık gelen PCB ebatları ve tespit noktaları
Vidayla tespit
Basit 230 V besleme gerilimi bağlantısı için çift bacalı terminal blokları

GİRİŞ SAYFASI > Ürünler > Kontrol sistemleri > Kontrol sistemi EASYLAB - LABCONTROL > Genişletme modülleri >  EM-TRF-USV

https://www.trox.com.tr/
https://www.trox.com.tr/
https://www.trox.com.tr/ueruenler-c071d3d470fa3550
https://www.trox.com.tr/ueruenler/kontrol-sistemleri-a473ec7d765b434e
https://www.trox.com.tr/kontrol-sistemleri/kontrol-sistemi-easylab---labcontrol-fb9a80945111fa1b
https://www.trox.com.tr/kontrol-sistemi-easylab---labcontrol/geni%25C5%259Fletme-moduelleri-b882c4bd6bdb7ba3
https://www.trox.com.tr/geni%25C5%259Fletme-moduelleri/em-trf-usv-44a9a947e8a397aa
file:///
https://www.trox.com.tr/i%25CC%2587leti%25CC%2587%25C5%259Fi%25CC%2587m-ca74c221eb091c97?custom_division=sales
https://www.trox.com.tr/side-services/bask%25C4%25B1-b5c6f4d4cfd5c039
https://www.trox.com.tr/side-services/delivery-and-payment-terms-trox-gmbh-365149dfaa0580ba
https://www.trox.com.tr/side-services/ki%25C5%259Fisel-verilerin-kullanimina-ili%25C5%259Fkin-beyan-(gizlilik)-ac0f5dbb83ab0e21
https://www.trox.com.tr/side-services/yasal-uyar%25C4%25B1-48b4e56de1ce6013

	EM-TRF-USV
	230 V ŞEBEKEYE EASYLAB BAĞLANTISI VE KESINTISIZ GÜÇ KAYNAĞI IÇIN
	Uygulama
	Tanım


