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Všeobecné vlastnosti 
 

• Účinnosť 90% 
• Výstupné napätie: ± 10 V až ± 17,5 V DC 

(užívateľom nastaviteľné, s vyvedeným 
stredom) 

• Použitie modulov usmerňovačov AR 
1000/RS 

• Korekcia účinníka 0,98 (takmer sínusový 
vstup) 

• Univerzálne prevedenie 
• Možnosť pripojenia batérií a výstupu cez 

svorky na zadnej strane zariadenia 
• Ochrana pred hlbokým vybitím batérií 

(LVD) 
• Diaľkové blokovanie LVD pri činnosti 

zabezpečovacieho zariadenia 
• Limitácia vstupného prúdu v rozsahu 1 až 

7A 
• Riadiaca jednotka s LCD displejom so 

zobrazením meraných a nastavovaných 
parametrov 

• Diaľková signalizácia bezpotenciálovými 
kontaktmi štyroch relé 

• Teplotná kompenzácia nabíjacieho 
napätia batérií 

• Limitácia nabíjacieho prúdu 
• Záznam 200 udalostí do histórie 
• Výstup so symetrickým napätím 

 

Aplikácie 
 

• Napájanie zabezpečovacej techniky 
 
Popis 
 
Jeho základnou časťou je modul usmerňovača AR 
1000/RS a modul riadenia. Umožňuje pripojiť 
akumulátorové batérie a záťaž. Predný panel 
obsahuje LCD panel s tlačidlami, pomocou ktorých 
možno nastavovať parametre a sledovať stavy. Pre 
diaľkovú signalizáciu sú k dispozícii štyri 
bezpotenciálové kontakty relé a sériový port RS232, 
ktorý umožňuje pripojenie prídavných 
komunikačných zariadení (SNMP adaptér, GSM 
adaptér, ...). Napájač je dodávaný v zmontovanom 
stave. 
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Technická špecifikácia 

Vstup BNH10RN 

Napätie  230 V AC ± 10% 

Frekvencia 50 Hz, 47 až 75 Hz 

Limitácia vstupného prúdu 1 až 7 A 

Max. nárazový prúd 5,5 A 

Ochrana Poistka 10 A 

Účinnosť  90% 

Účinník (PFC)  cos φ 0,98 

Bezpečnosť EN 55022, trieda B, EN 60950 

  

Výstup BNH10RN 

Prevádzkové symetrické napätie  ± 10 V až ± 17,5 V DC 
(užívateľom nastaviteľné, s vyvedeným stredom) 

Výstupný prúd 0 ÷ 30 A 
(v závislosti od limitácie na vstupe) 

Stabilita napätia  ± 0,3 V 

  

Ďalšie parametre BNH10RN 

Rozmery (v x š x h)  273 x 171 x 443 mm 

Hmotnosť (vrátane usmerňovača) 15 kg 

Prevádzková teplota -15°C až +50°C 

Stupeň krytia IP 20 

Chladenie Nútené (ventilátor) 

Životnosť 15 rokov (s výnimkou ventilátorov) 

  

Komunikácia BNH10RN 

Vizuálna a akustická LCD displej (4 x 16 znakov) + bzučiak + LED diódy 

Riadenie a sledovanie stavov Ovládací panel s LCD displejom a tlačidlami „CANCEL“, „↑“, „↓“ a „ENTER“ 

Diaľková komunikácia Bezpotenciálové kontakty relé, RS232 

  

Ostatné BNH10RN 

Blokovanie LVD Blokovanie odpojenia batérií počas činnosti zabezpečovacieho zariadenia 

 

Spoločnosť A2B, s.r.o. si vyhradzuje právo zmeny uvedených údajov bez predchádzajúceho upozornenia. (71-000101-01) 


