
L E A D E R  A T  H O M E ,  A M B I T I O N S  W O R L D W I D E

• Panolarda %240’a varan yer avantajı
• Rahat kablo bağlantısı yapabileceğiniz geniş terminaller

• 55 OC’a kadar %100 yükte çalışabilme
• % 91,2 enerji verimliliği

• 312.000 saate varan çalışma ömrü
• Polikarbon kasa tasarımı ile metal kasalar ile aynı performans

• Tüm bu özellikler için alabileceğiniz en iyi fiyat

Kalitenin Fiyat ile Buluşması



Kimya Endüstrisi / Kimyasal Prosesler / Çimento Fabrikaları

Raylı Ulaşım Sistemleri

Özel Proseslere Özel Çözümler

Özel Proseslere Özel Çözümler

Özel Kaplamalı Ürünler

• Kir, toz, prosesten çıkan atık gazların ya da  
   kimyasalların Elektronik Cihazların PCB
   kartlarına zarar vermesini engeller.  
• Çalışma Sıcaklığı aralığını arttırır.
   - 40…+800 C
• Termal sıcaklık farklarından etkilenmez.  
• Ani duruşlara sebep vermediğinden
   prosesin sürekliliğini sağlar.  
• Enerji verimliliğini %92’lere taşır.

DIMENSION CPS-CP-Q Serileri

• Geniş çalışma sıcaklık aralığı; -40….+850 C   

• %95’e varan enerji verimliliği sağlar.   

• Termal sıcaklık farklarından etkilenmez.   

• Kir, toz gibi prosesten çıkabilecek zararlı maddelere karşı Elektronik Cihazların PCB kartlarına zarar vermesini engeller.

• 60.000 saatten daha fazla, muadillerinde bulunmayan, çalışma ömrü.   

• 110Vdc(+30%/-40%) giriş gerilimi.

• 60Vdc’ye kadar giriş gerilimlerinde sistemi ayakta tutabilme; Aşırı yük altında, giriş geriliminde yaşanabilecek enerji kayıplarında dahi kayıpsız bir   

   şekilde sisteme 24Vdc çıkış sağlayabilmenin yanı sıra PowerBoost özelliği ile de sistemi enerji kayıplarından doğabilecek sorunlardan koruma.

• Anahtarlama anında oluşabilecek ark anları için özel olarak tasarlanmış, ATEX sertifikalı güç kaynakları.

• Metal kasa tasarımı

• Raylı ulaşım sistemlerinde aranan EN50155 sistem gereksinimlerine sahip olma;

 - EN61373,Cat-1,Class B: Ani Şok ve Yüksek Titreşimlere Dayanıklılık Testi

 - EN50121-3-2 ve EN50121-4: EMC Testi 

 - EN45545-1: Yangın Emniyeti

 - EN50155-S2 ve EN50155-C2: Cihaz beslemesinde oluşan enerji kayıplarında dahi kayıpsız bir şekilde sistemi ayakta tutabilme.

• Yay Baskılı Bağlantı özelliği ile kolay montaj.   

• Regüleli çıkış gerilimi özelliği sayesinde, uzun metrajlı bağlantılarda oluşan enerji kaybını önleme.

DC- UPS Kesintisiz
Güç Kaynakları

• 12 VDC lik bataryası ile 24 VDC bataryalara  
   göre %15-20 oranında daha fazla süre sistemi   
   ayakta tutar.  
• Şebekeden kaynaklı enerji kesintilerinde   
   sistemi ayakta tutar.  
• PLC yada CPU gibi cihazlarınızın şebekedeki   
   sorunlardan etkilenmesini engeller.  
• 130 Ah’lik bataryalara kadar sistemi destekler

Yedeklemeli
Güç Kaynakları

• Sisteme zamanla yapılan eklemeler, güç  
   kaynağının aşırı yük hatası vermesinden
   dolayı arızalanabilir. Yedeklemeli güç       
   kaynakları sistemi bu arızayı yedekteki
   güç kaynağını da devreye alarak
   kullanıcısına sorunsuz çözüm sağlar.
• Güç kaynağı arızasından kaynaklı duruşları   
   ortadan kaldırır.   
• Mosfetli tasarımının getirdiği avantajla, arıza   
   durumunda sistemin enerjisini kesmeden
   (gerilim düşmesi dahi yaşamadan) diğer  
   güç kaynağıyla sisteme yol verir.

PULS



Yeraltı Madenleri Endüstrisi / Maden OcaklarıÖzel Proseslere Özel Çözümler

Özel Kaplamalı
Ürünler

• Kir, toz, prosesten çıkan atık
   gazların yada kimyasalların
   Elektronik Cihazlarin PCB
   kartlarına zarar vermesini engeller. 
• Çalışma sıcaklığı aralığını arttırır
   -40…+800 C  
• Termal sıcaklık farklarından
   etkilenmez.  
• Ani duruşlara sebep vermediğin  
   den prosesin sürekliliğini sağlar. 
• Enerji verimliliğini %92’lere taşır.

Dimension
C-Q Serileri

• 12 VDC’lik bataryası ile 24 VDC   
   bataryalara göre %15-20 oranında   
   daha fazla süre sistemi
   ayakta tutar.  
• Şebekeden kaynaklı enerji      
   kesintilerinde sistemi ayakta tutar. 
• PLC yada CPU gibi cihazlarınızın  
   şebekedeki sorunlardan
   etkilenmesini engeller.
• 130 Ah’lik bataryalara kadar      
   sistemi destekler.

Yedeklemeli
Güç Kaynakları

• Güç kaynağı arızasından kaynaklı
   duruşları ortadan kaldırır.
• Sisteme zamanla yapılan eklemeler,
   güç kaynağının aşırı yük hatası
   vermesinden dolayı arızalanabilir.       
   Yedeklemeli güç kaynakları sistemi bu
   arızayı yedekteki güç kaynağını da
   devreye alarak kullanıcısına sorunsuz        
   çözüm sağlar.  
• Mosfetli tasarımının getirdiği avantajla,      
   arıza durumunda sistemin enerjisini
   kesmeden ( gerilim düşmesi dahi
   yaşamadan ) diğer güç kaynağıyla    
   sisteme yol verir.

DC- UPS Kesintisiz
Güç Kaynakları

• Şebekeden kaynaklı enerji
   kesintilerinde sistemi ayakta      
   tutar. 
• 12 VDC’lik bataryası ile 24 VDC  
   bataryalara göre %15-20 oranında  
   daha fazla süre sistemi ayakta  
   tutar. 
• PLC yada CPU gibi cihazlarınızın      
   şebekedeki sorunlardan
   etkilenmesini engeller. 
• 130 Ah’lik bataryalara kadar     
   sistemi destekler.

Yanıcı / Patlayıcı Ortamlar

Genel Özellikler

Özel Proseslere Özel Çözümler

PULS

Atex Sertifikalı
Güç Kaynakları

• Anahtarlama anında oluşabilecek
   ark yapmaması icin özel olarak
   tasarlanmış güç kaynakları

DC-DC Dönüştürücüler

• 5V - 60V arasındaki gerilimleri
   24 VDC’lere dönüştürme
• %20 Powerboost (yedek güç) özelliği ile
   aşırı yük anında sistemi ayakta tutabilme.

Yedeklemeli Güç Kaynakları

• Güç kaynağı arızasından kaynaklı duruşları ortadan kaldırır. 
• Sisteme zamanla yapılan eklemeler, güç kaynağının aşırı    
   yük hatası vermesinden dolayı arızalanabilir. Yedeklemeli
   güç kaynakları sistemi bu arızayı yedekteki güç kaynağını
   da devreye alarak kullanıcısına sorunsuz çözüm sağlar. 
• Mosfetli tasarımının getirdiği avantajla, arıza durumunda  
   sistemin enerjisini kesmeden (gerilim düşmesi dahi
   yaşamadan) diğer güç kaynağıyla sisteme yol verir.

MINILINE SERİSİ

1-Faz ve 2-Fazlı prosesler için kullanılır.

Plastik Kasalıdır.

%90 ve Üzeri Enerji Verimliliği

25 W-120 W arasındaki prosesleri destekler.

DIMENSION SERİSİ

1-Faz ve 3-Fazlı prosesleri destekler.

Profesyonel C serisi ve Premium Q serisi olmak üzere 2 çeşittir.

%96 ve Üzeri Enerji Verimliliği

%20 Powerboost Özelliği ( Dimension C Serisi )

%50 BonusPower Özelliği ( Dimension Q Serisi )

PIANO SERİSİ

1 Fazlı Ekonomik Seri Güç Kaynaklarıdır.

Polikarbon Kasalıdır

%91 ve Üzeri Enerji Verimliliği

120W -240W arasındaki prosesleri destekler

SILVER LINE SERİSİ

1-Faz ve 3-Fazlı Prosesleri Destekler

İlk Profesyonel Seridir.

%91 ve Üzeri Enerji Verimliliği

%20 Powerboost Özelliği
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