Flatpack2 WallBox
24 VDC, 30 VDC, 48 VDC, 60 VDC, 110 VDC, 125 VDC
КОМПАКТНА СИСТЕМА НАСТІННОГО ВИКОНАННЯ
Flatpack2 Wallbox – cистема електроживлення настінного
виконання побудована на основі випрямляча Flatpack2
і призначена, в першу чергу, для використання в
телекомунікаційній галузі, а також для електроживлення
аварійного, сигнального, охоронного обладнання і для
інших додатків.
Її компактний дизайн і простота установки роблять її
незамінною для застосування в невеликих приміщеннях для
отримання високоякісного живлення великої потужності.
Також система електроживлення може бути побудована
на основі системи електроживлення малої потужності
Micropack.

ЗАСТОСУВАННЯ

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Електроенергетика:
• розподільні пристрої низької
і високої напруги
• трансформаторні підстанції
• управління і захист
• обладнання зв’язку

• компактний дизайн і проста установка
• простий доступ до системи
електроживлення
• вихідна напруга 24-110 VDC
(В залежності від використовуваних
випрямлячів)
• графічний кольоровий дисплей високої
контрастності для зручності користувача
• Ethernet для віддаленого і локального
моніторингу та управління через WEB
браузер
• шість аварійних реле для сигналізації
аварійних станів
• шість програмованих цифрових входів
для контролю зовнішнього обладнання

Переробна
промисловість:
• системи охорони та автоматизації
Морський транспорт:
• зв’язок на борту суден
Залізничний транспорт:
• управління і захист
• системи сигналізації
Телекомунікації:
• базові станції мобільного зв’язку
• TE / 4G / Wimax
• широкосмуговий доступ
• розподільні антенні системи

www.eltek-ukraine.com

Flatpack2 Wallbox | 24 VDC, 30 VDC, 48 VDC, 60 VDC, 110 VDC, 125 VDC
Технічні характеристики:
Варіанти конструкції Flatpack2 Wallbox
ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ ВСІХ ВЕРСІЙ:
•
•
•
•
•

максимальна кількість встановлюваних випрямлячів – 2 шт.
контролер – Smartpack2
Ethernet і WEB інтерфейс для управління і моніторингу
6 аварійних сигнальних реле
6 програмованих цифрових входів

Flatpack2 Wallbox – загальний вихід постійного струму
(системи 24 VDC, 30 VDC, 48 VDC, 60 VDC, 110 VDC, 125 VDC
Максимальний вихідний струм на загальному виході – 168 А

Flatpack2 Wallbox – розподіл виходу з двополюсними автоматичними вимикачами
(системи 24 VDC, 30 VDC, 48 VDC, 60 VDC, 110 VDC, 125 VDC – без загального полюса)
•
•
•
•
•
•
•
•

загальне електроживлення змінним струмом (опція)
роздільне електроживлення змінним струмом (опція)
2 двополюсних акумуляторних запобіжника (16-63 А)
3 або 4 (в залежності від варіанту мережі живлення)
двополюсних запобіжника навантаження (6-63 А)
сигналізація запобіжників навантаження
сигналізація запобіжників акумуляторних батарей
датчик температури
3 вихідних реле підключені до клем

Flatpack2 Wallbox - розподіл виходу з однополюсними автоматичними вимикачами
(системи – 48 VDC)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

загальне електроживлення змінним струмом (опція)
роздільне електроживлення змінним струмом (опція)
3 однополюсних акумуляторних запобіжника (16-63 А)
9 або 11 (в залежності від варіанту мережі живлення)
однополюсних запобіжника навантаження (6-63 А)
сигналізація запобіжників навантаження
сигналізація запобіжників акумуляторних батарей
вбудований батарейний шунт
вбудований контактор акумуляторних батарей (LVBD)
датчик температури
3 вихідних реле підключені до клем

Інформація для замовлення:
241115.205B
241115.205
241115.200
241115.250

Flatpack2 24V/40A HE
Flatpack2 24V/1800W HE
Flatpack2 24V/2000W
Flatpack2 24V/2000W

241115.705B
241115.705
241115.100
241115.105

ТОВ «Елтек-Україна»
вул. Нововокзальна, 3,
м. Київ, 03038, Україна

Flatpack2 48-60V/15A HE
Flatpack2 48-60V/2000W HE
Flatpack2 48V/2000W
Flatpack2 48V/2000W HE

Тел.: +380 44 333 32 20
e-mail: office@eltek-ukraine.com
www.eltek-ukraine.com

241115.805B Flatpack2 110-125V/10A HE
241115.805 Flatpack2 110V/2000W HE

