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Підприємство Мікродевайс пропонує Вам ознайомитися із прайс-листом на блоки живлення AC-DC
PSM/PSM R (Reset*). Блоки живлення із вхідною напругою 220 V 50 Гц призначені для використання як
джерел живлення апаратури промислового й побутового призначення. Використовуються для живлення
обладнання інтернет-мереж, кабельного телебачення, відеоспостереження і охоронних систем та іншої
апаратури.
В пристрої AC-DC PSM/PSM R (Reset*) передбачений захист від
перевищення припустимої для експлуатації температури усередині корпусу. При
підвищенні температури понад 100оС на силових елементах, пристрій автоматично
відключає навантаження. Тільки після зниження температури до оптимальної для
експлуатації (50оС), пристрій автоматично ввімкнеться. У блоці живлення
передбачене обмеження вихідної потужності. Що дозволяє контролювати
навантаження для даного джерела. При перевищенні навантажувальної здатності
джерела - знижується вихідна напруга. А також дана функція дозволяє включати
кілька аналогічних джерел паралельно, на одне навантаження для збільшення
вихідної потужності.
В даний час випускаються модифікації джерел живлення AC-DC:
Блоки живлення мережеві 220V->24V 20W RJ-45
218 грн. /гурт 198 грн./
Блоки живлення мережеві 220V->48V 20W RJ-45
218 грн. /гурт 198 грн./
Блоки живлення мережеві 220V->48V 30W
390 грн.
Блоки живлення мережеві 220V->48V 45W
415 грн.
Блоки живлення мережеві 220V->48V 100W
615 грн.
Блоки живлення мережеві 220V->75V 100W
615 грн.
Блоки живлення мережеві 220V->48V 250W
970 грн.
Додаткові пристрої/понижувальні та підвищувальні стабілізатори
живлення:
PoE15.05
173 грн. /гурт 166 грн.;
PoE15.07
173 грн. /гурт 166 грн.;
PoE15.09
173 грн. /гурт 166 грн.;
PoE15.12
173 грн. /гурт 166 грн.;
PoE15.14
173 грн. /гурт 166 грн.;
РоЕ15.48<24 173 грн. /гурт 166 грн..
Інвертор DC-DC 48V->180V 10W
-- грн. /-- грн. від 30 шт./
Інвертор DC-DC 48V->180V 40W
410 грн.
UPS 40W 220V->220V
за запитом.
УВАГА! Запитуйте пристрої із необхідними вам параметрами!
*Функція Reset передбачена в пристрої для дистанційного вмикання/вимикання джерела, необхідна для
перезапуску світчей дистанційно на всій лінії (магістралі).
Більш докладну інформацію про пристрій і його технічні параметри можна довідатися на офіційному
сайті компанії Мікродевайс.
Гарантійний термін роботи - 12 місяців від дня відвантаження. ПРОТЯГОМ цього строку дефектні
стабілізатори можуть бути замінені, безкоштовно відремонтовані.
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