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Zasilacz do kontrolera (PSU) jest jednym  
z elementów składowych systemu EPACO™ 
firmy Fike. Mogą być do niego podłączone 
inne moduły systemu, takie jak sterownik 
ochrony przeciwwybuchowej (EPC), moduł 
karty przekaźnikowej (RC8) czy moduł 
sygnalizatora (AM). 
 
Zasilacz zapewnia pełny nadzór nad 
wszystkimi przewodami zasilającymi system. 
Może być zamontowany zdalnie, z dala od 
strefy zagrożenia.

Zalety
 ■ Obsługuje do 4 kart systemowych, 4 centrali sterujących / serwerów i jednego moduły AM. 

Dzięki temu znacząco redukuje koszty oraz zwiększa stabilność systemu.
 ■ Monitoruje i jednocześnie raportuje 32 stany oraz przechowuje do 56 rekordów historii. 

Synchronizacja do czasu rzeczywistego jest możliwa z modułem AM.
 ■ Diody LED i połączenie z komputerem zapewniają dostęp do stanu i historii systemu. 

CERTYFIKATY:
 ■ FM
 ■ CE

 ■ CSA 

AKCESORIA:
 ■ Transformator (230/110 VAC) 
 ■ Baterie
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Specyfikacja techniczna

Typ EPACO™ zasilanie do kontrolera (PN E10-0067)

Wejście/Wyjście
6 nadzorowanych wyjść 24 VDC, 1 A
Nadzorowane wejście 24 VDC do bateryjnego podtrzymania zasilania
Nadzorowane wejście 25 VAC

Komunikacja
Magistrala do komunikacji sieciowej o stanie systemu z innymi urządzeniami  
(opcjonalne)
10 lampek LED i podłączenie do PC

Przekaźnik stykowy Przekaźnik pomocniczy z suchym stykiem do sygnalizacji "problemów".
DC: 2 A przy 30 VDC

Pamięć Pamięć dla 56 ostatnich zdarzeń w czasie rzeczywistym

napięcie wejściowe 25 VAC, 13 A

Napięcie wyjściowe 24 VDC, 1 A na wyjście, 5 A całkowite

Temperatura pracy -20°C to 60°C (bez dodatkowej obudowy)

Wilgotność  
(bez kondensacji) Maksymalna wilgotność względna 80% 

Rozmiary 210 mm x 130 mm x 70 mm (Długość x Wysokość x Szerokość)

Waga 1 kg

Montaż Montaż na szynie DIN zapewniający elastyczność podczas instalacji
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CORONA Serwis  sp. z o.o. sp. k. informuje, ze niniejsze opracowanie nie stanowi 
ofert handlowej w rozumieniu Prawa, a ma jedynie charakter informacyjny. 

Wszystkie dane dostępne w niniejszym opracowaniu zostały przygotowane w 
oparciu o materiały Producenta. Powyższe dane mogą ulec zmianie.
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