
500V DC i 230V AC
SYZYF 20.2

APARAT DO KONTROLI
BATERII AKUMULATORÓW

oraz
JEDNOFAZOWYCH UPS-ów

Szczególne cechy aparatu:

- jednofazowe napięcie przemienne 230V 
maksymalny prąd stabilizowany 50A/230V

- napięcie stałe 400V (max 510V),
 maksymalny prąd stabilizowany 35A

- napięcie stałe 220V (max 280V),
 maksymalny prąd stabilizowany 65A

- napięcie stałe 48V (max 62V),
 maksymalny prąd stabilizowany 65A

- napięcie stałe 24V (max 31V),
 maksymalny prąd stabilizowany 65A

- zabezpieczenie przed dołączeniem do baterii o wyższym niż nastawionym 
napięciu baterii

- wbudowany wskaźnik prądu o podzakresach 10A i 100A
- wbudowany wskaźnik napięcia baterii
- wbudowany licznik amperogodzin i licznik czasu rozładowania baterii
- wbudowany rozłącznik obciążenia
- wbudowany bezpiecznik termiczny chroniący przed przegrzaniem
- automatyczne wyłączenie procesu rozładowania po osiągnięciu nastawionego 

przez operatora końcowego napięcia baterii.
- tętnienia i harmoniczne dla prądu stałego mniej niż 100mA
- klasa wskaźnika prądu – 1 dla DC i 2 dla AC
- zasilanie pomocnicze 230V/50Hz 

Przyrząd  SYZYF  20.2  z  bogatym  wyposażeniem  dodatkowym  jest  uniwersalnym  przyrządem

umożliwiającym sprawdzanie (obciążanie) baterii akumulatorów o nominalnych napięciach 400, 220 48V i 24V. 

Po wybraniu przełącznikiem trybu pracy AC przyrząd umożliwia obciążanie UPS ów jednofazowych

Przyrząd zasilany jest z sieci 220V AC.

Nastawy parametrów dokonuje się z pulpitu wyposażonego w wyświetlacz LCD    

Przyrząd dostarczamy z kompletem kabli i przewodów, gotowy do natychmiastowej

eksploatacji.



DANE TECHNICZNE
1.  Zakresy napięć wejściowych DC 24; 48; 220; 400V

Maksymalny prąd stabilizowany 65A, dla zakresów 24,48,220V i 35A dla 400V
2. Zakres jednofazowego napięcia AC 230V

Maksymalny prąd stabilizowany  50A wartość skuteczna;
3. .Zakres wskaźnika prądu DC 10A, i 100A kl. 1 (dodatkowo wyprowadzone zaciski bocznika kl 

0,5)
4. Zakres wskaźnika prądu AC 10A, i 100A kl. 2 

5. Masa  ok.30kg

6. Wymiary (długość x szerokość x głębokość) 500 x 400x 530 mm.

UWAGA! 
Po uzgodnieniu aparat wykonany może być w wersji obejmującej inny, lub

dodatkowy zakres napięć i prądów 1

Wyposażenie :

przewód zasilający

kable baterii z bezpiecznikami(adapter DC)

kabel AC z wtyczką (adapter AC)

opcjonalnie przewód zasilania wewnętrznego

przewód uziemiający

kufer na kable

instrukcja obsługi

1 Opcja maksymalna:   400V/35A; 220/70A; 110V/70A; 60V/70A; 48V/70A; 24V/70A; 12V/40A
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