
Zasilacz trójfazowy

TPS 24V jest uniwersalnym zasilaczem do zastosowań prze-
mysłowych, przeznaczonym do zasilania urządzeń prądem sta-
łym o napięciu 24 V. Urządzenie może być zasilane z jednej, 
dwóch lub trzech faz prądu przemiennego o napięciu znamio-
nowym 230 V. Zasilacz sygnalizuje obecność napięcia w po-
szczególnych fazach za pomocą diod sygnalizacyjnych LED 
oraz wyjść półprzewodnikowych, które mogą być doprowa-
dzone do dowolnego sterownika wyposażonego w wejścia bi-
narne o napięciu sygnalizacyjnym 24 V DC.

Ponadto, zasilacz może być opcjonalnie wyposażony w następujące moduły rozszerzenia:

 � Moduł łącznika dwusystemowego umożliwiający zasilanie z dowolnego z dwóch systemów trójfazowych, z sygnalizacją 
obecności napięcia w poszczególnych systemach. Moduł jest przeznaczony do zapewnienia redundantnego zasilania w po-
tencjalnych punktach podziału sieci przy obecności zasilania z dowolnej strony.

 � Moduł zasobnika energii z wymiennymi bateriami alkalicznymi przeznaczony do krótkotrwałego podtrzymania zasilania po 
zaniku napięcia wejściowego we wszystkich fazach w celu wysłania odpowiedniego powiadomienia do systemu nadzoru.

Funkcjonalność

 � Zasilanie z dowolnej fazy prądu przemiennego
 � Utrzymanie mocy znamionowej w przypadku braku napięcia w jednej lub dwóch fazach
 � Zasilanie z dowolnego z dwóch systemów trójfazowych (opcja)
 � Krótkotrwałe podtrzymanie napięcia wyjściowego z zabudowanych (wymiennych) baterii po zaniku zasilania we wszystkich 

fazach (opcja)
 � Sygnalizacja obecności zasilania w poszczególnych fazach / systemach trójfazowych za pomocą diod LED oraz półprzewod-

nikowych wyjść binarnych

TPS 24V



Moduł zasilacza 
TPS 24V*

Moduł łącznika 
dwusystemowego 

TPS SL**

Moduł bateryjnego 
zasobnika energii 

TPS BAT**

Obudowa
Wymiary (W x S x G) 70 x 90  x 65 mm
Masa 150 g 110 g
Materiał Tworzywo sztuczne w kolorze jasnoszarym
Wersja Montowana na szynie TS35

Warunki 
środowiskowe

Pomieszczenie pracy Zamknięte
Temperatura pracy Od -20° do +55 °C
Temperatura przechowywania Od -20° do +60 °C
Wilgotność względna < 95 % bez kondensacji
Wentylacja urządzenia niewymagana
Stopień ochrony wg PN EN 60529 IP 20

Zasilanie

Napięcie wejściowe 3 x 230 V AC +10%/-20% 50Hz
Maksymalny prąd wejściowy 0,18 A 1 A
Napięcie wyjściowe 24 V DC +/-10% 3 x 230 V DC +/-10% 50 Hz
Maksymalny prąd wyjściowy 0,7 A 1 A
Moc znamionowa 16 W

Wyjścia 
sygnalizacyjne

Obecność zasilania*

półprzewodnikowe 24 V / 10 mA

Obecność fazy L1*
Obecność fazy L2*
Obecność fazy L3*
Obecność zasilania systemu 1**
Obecność zasilania systemu 2**

Koordynacja 
izolacji

Norma PN-EN 61010-1:2011
Izolacja podstawowa
Kategoria przepięcia III
Napięcie izolacji 300 V

Zaciski 
przyłączeniowe

Wyjścia sygnalizacyjne zaciski śrubowe dla przewodów o przekroju nie większym niż 1,5 mm2

Wejścia i wyjścia zasilające zaciski śrubowe dla przewodów o przekroju nie większym niż 1,5 mm2
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Urządzenia zostały zaprojektowane i są wykonywane zgodnie z wy-
tycznymi dyrektywy 73/23/EWG (LVD) oraz 89/336 (EMC). Ponad-
to zaprojektowano je zgodnie z normami PN-EN 50091-2 i PN-EN 
61010-1:2011.
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Budowa

Urządzenie może zawierać następujące moduły:
 � Moduł zasilacza trójfazowego TPS 24V (standard),
 � Moduł łącznika dwusystemowego TPS  SL (opcja),
 � Moduł zasobnika energii TPS BAT z wymiennym pakietem 

baterii alkalicznych (opcja).
Moduł zaslacza Moduł łącznika 

dwusystemowego
Moduł zasobnika 

energii

Schemat przyłączeniowy modułu zasilacza TPS 24V

Schemat połączenia modułu zasilacza 
z modułem łącznika dwusystemowego

Podstawowe parametry techniczne

Schemat połączenia modułu zasilacza 
z modułem zasobnika energii

Niniejsza publikacja ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty
w rozumieniu prawa cywilnego. 
Dane prezentowane w karcie są aktualne na dzień jej wydania.


