
ZAK£AD US£UG KOOPERACYJNYCH Sp. z o.o.
63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI
ul.KROTOSZYÑSKA 35
tel./fax 062 73 72 588
e-mail:zuk@zap.com.pl  http://www.zuk-automatyka.pl

ZAK£AD US£UG KOOPERACYJNYCH Sp. z o.o.
63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI
ul.KROTOSZYÑSKA 35
tel./fax 062 73 72 588
e-mail:zuk@zap.com.pl  http://www.zuk-automatyka.pl

 DANE TECHNICZNE

Zasilacze EZP-37- przeznaczone s¹ do zasilania urz¹dzeñ automatyki przemys³owej oraz
 aparatury kontrolno-pomiarowej.
Zasilacz wykonany jest w technologii C-MOS na bazie jednotranzystorowej
 przetwornicy DC/DC typu forward.
Zasilacz posiada uk³ady zabezpieczenia przed przeci¹¿eniem, zwarciem, wzrostem napiêcia wyjœciowego
 oraz przed przekroczeniem dopuszczalnej temperatury pracy.

JEDNOWYJŒCIOWY ZASILACZ Z PRZETWARZANIEM
EZP-37-

-PRZETWARZANIE IMPULSOWE

-PRACA SZEREGOWA

-PRACA RÓWNOLEG£A

-WYSOKA SPRAWNOŒÆ

-NIEZAWODNOŒÆ

ZAK£AD US£UG KOOPERACYJNYCH

P£YTA PRZEDNIA

obwodu sieciowego,co zapobiega udarom pr¹du sieciowego przy za³¹czeniu.
Wy³¹cznik ON/STANDBY - umo¿liwia unieruchomienie przetwornicy bez od³¹czania jej od 

5%U+/- zakresie  w wyjœciowego napiêcia poziomu regulacjê umo¿liwia 
)V czo³owej p³ycie w otwór przez (dostêpny Potencjometr 

Dioda LED - sygnalizuje obecnoœæ napiêcia na wyjœciu zasilacza.                  

PARAMETRY ELEKTRYCZNE

-zabezpieczenie przed przegrzaniem: czujnik termiczny   
-pr¹d zwarcia dla r = 0zw 

-ograniczenie napiêciowe wyjœcia
-ograniczenie mocy na wyjœciu
-têtnienia (wartoœæ miêdzyszczytowa)
-zak³ócenia radioelektryczne wg PN-EN 55011:2001
-wilgotnoœæ wzglêdna
-temperatura otoczenia
-czêstotliwoœæ napiêcia zasilania
-napiêcie zasilania
-pr¹d up³ywu
-czas podtrzymania dla U    przy I   
-sprawnoœæ
-stabilizacja napiêcia wyjœciowego
-regulacja napiêcia wyjœciowego

090 C

<110%...140% I
110%...140% U
<210W
<150mV
Poziom A
10%...90%

0 00 ...+45 C
47...63Hz
230V  15%
<0,75mA
>25ms
>70% 
<0,3%
>5% U

PARAMETRY MECHANICZNE
-Wymiary(szerokoœæ x wysokoœæ x g³êbokoœæ )
-masa

192 x 60 x 128 
1,3 kg

WYKONANIE

EZP-37-00

EZP-37-01

U I

5V 20A

12V 10A

EZP-37-02 15V 8A

EZP-37-03 24V 5A

WYJŒCIA INFORMACYJNE

POWER FAIL - poziom wysoki (H) TTL na tym wyjœciu informuje o
zaniku lub obni¿eniu napiêcia sieci.
POWER ON - poziom niski (L) TTL na tym wyjœciu informuje o
zaniku napiêcia wyjœciowego. Sygna³ szczególnie przydatny przy pracy równoleg³ej zasilaczy. 

WYJŒCIE STERUJ¥CE

EXT ON/OFF - poziom wysoki (H) TTL podany na to wejœcie wzglêdem zacisku spowoduje wy³¹czenie zasilacza.
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