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КЛЮЧОВІ ОСОБЛИВОСТІ
• легкий 

• надійний

•    налаштовується з усіма   

   FLATPACK2  24V, 48V та 60V 

•  вихідна потужність від 2kW до 12kW

• контролер SMARTPACK  

• індивідуальне вхідне живлення AC 

• вихідні шини DC зі з’єднувальними 
наконечниками

• один негативний вхід DC 
захищений 150A MCB 

• карта розширення тривоги 

ЗАСТОСУВАННЯ 

 

o технічне обслуговування
o заміни батарей або систем             
o несправність потужності DC 

  

ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС

Компактний, надійний і
зручний в роботі

Портативний аварійний блок призначений для
використання в ситуаціях з основним
відключенням живлення постійного струму, 
заміною системи, заміною акумулятора або
технічним обслуговуванням. Його зручність
керування, довговічність та багато варіантів
конфігурації повинні зробити цей пристрій
обов’язковим для всього сервісного персоналу.

Портативний аварійний блок можна
настроювати з чотирма модулями Flatpack2 
24V, 48V або 60V та одним контролером
Smartpack. Всі розміщені в жорсткому корпусі
з знімними кришками в задній і передній
частинах для максимального захисту під час
транспортування. Видаляючи кришки, ви
маєте легкий доступ до підключень, модулів, 
MCB та контролера. Індивідуальні джерела
живлення змінного струму та один захищений
вихід постійного струму забезпечують кілька
варіантів підключення.

Зазвичай використовується
співробітником служби Telecom у таких
ситуаціях, як:

http://www.eltek.com


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

Тел.: +380 44 333 32 20
email: office@eltekukraine.com
www.eltekukraine.com 

  

    
TECHNICAL 

SPECIFICATIONS

МОДЕЛЬ Portable Emergency Unit 
Номер частини M204EP.0001) 

ВХІДНІ ДАНІ
Напруга 85-300VAC single phase (individual feed)

230VAC   3 phase  IT network 
230/400VAC  3 phase  TN network 

Підключення Індив. живленнячерез клемники 10mm2

Струм (макс)        Дивіться таблицю для вибраних модулів 

AC вхідний запобіжник 
 (не входить) 

ВИХІДНІ ДАНІ FP2 2kW FP2 3kW 

Напруга 24/48/60VDC 48VDC 

Потужність (макс)  8kW 12kW 

Струм (макс)  250A 

Підключення Шинопроводи з кабелями 8mm2 
Захист Один вихід (негативний) захищений

150A MCB 
(Дивіться таблицю для вибраних модулів) 

ІНШІ
СПЕЦИФІКАЦІЇ

Контролер Smartpack (242100.110)2) 
Аварії Карта розширення тривоги

Вага 12 kg (26,5 lbs) без модулів

Розміри [ШхВхД] 530 x 140 x 510mm (21,0 x 5.5 x 20,25”)

ДИЗАЙН
СТАНДАРТИ
Електрична безпека

EMC

Навколишнє 
середовище

1)       Modules not included 
2)      Controller  set to 48V as default, change settings for other voltages 

  

PORTABLE EMERGENCY UNIT
(FP2 24V-48V-60V / 2kW-3kW) 

                             

  

HARD CASE WITH REMOVABLE LIDS 

EASY ACCESSIBILITY  

Space for Smartpack 
controller

4 position power shelf 

150A MCB for 
protected DC out

150 A protected 
output (neg.) 

DC output busbars 
8mm2 lug connection 

AC input 10mm2

terminal blocks  

W:530mm 

D: 510mm H: 140mm

Див. Посібник із швидкого початку роботи
для вибраних модулів

Дивіться таблицю для вибраних модулів

Дивіться таблицю для вибраних модулів

Дивіться таблицю для вибраних модулів
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