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System Minipack 1U     
System zasilania 48VDC 1.6kW  

Właściwo ści 
 
Kompaktowa konstrukcja 
Niewielkie wymiary systemu są ideale dla rozwiązań ETSI lub 
niewielkich obudów. 
 
Zewnętrzna lub zintegrowana dystrybucji 
Możliwość wyboru typu dystrybucji dostosowanej do potrzeb 
klienta. 
 
Sterowanie cyfrowe  
Sterownik cyfrowy, umożliwia monitorowanie i regulacje 
parametrów systemu. 
 
Chłodzenie 
Wymuszony przepływ powietrza od przodu do tyłu oraz 
zintegrowany z obudową radiator, zapewniają modułowi 
doskonałe warunki pracy, bez ograniczeń w skalowalności 
projektowanych rozwiązań systemów zasilania. 
 
Unikalne poł ączenie 
System podłączania „plug & play” redukuje czas i koszty 
związane z instalacją i serwisem. 
 
Globalna aprobata 
Minipack spełnia wymagania CE, posiada uznanie UL, co 
umożliwiające montaż zespołu na całym świecie. 

Kompaktowy i ekonomiczny  system zasilania  

System Minipack został zaprojektowany, aby sprostać najwyższym 
wymaganiom dotyczącym funkcjonalności, mocy oraz kosztów. 
 
System Minipack dostępny jest w wersji wyposażonej w 2 prostowniki 
umieszczone w obudowie 1U 19” wraz ze sterownikiem i dystrybucją 
DC. 
 

Opis produktu 
 
Telefonia bezprzewodowa, światłowodowa i stacjonarna  

Dzisiejsza telekomunikacja oraz stan technologii, stawia 
wymagania, co do tanich i kompaktowych systemów zasilania 
DC. Systemu Minipack 1U jest rozwiązaniem ekonomicznym, 
które może być łatwo dostosowane do aplikacji w których nie ma 
dużo  miejsca. 
 
Systemy dost ępowe i szerokopasmowe 
Rosnąca szybkość sieci wymaga elastycznych i skalowalnych 
rozwiązań zasilania DC. Minipack 1U jest decydującym 
elementem dla aktualnych i przyszłych potrzeb użytkownika. 
 
System Minipack 1U jest kompaktowym systemem zasilania, 
który może zostać wyposażony w dwa prostowniki Minipack, 
sterownik Compack, zabezpieczenia dystrybucji DC i bateryjne. 
System dostępny jest w dwóch rozwiązaniach: 
 

1. Jako niepełne rozwiązanie, posiadające wyłącznie 
zbiorcze wyjście DC do zasilania zewnętrznej 
dystrybucji 

 
2. Jako w pełni zintegrowany system zasilania, który 

może pomieścić prostowniki, kontroler, dystrybucję 
odbiorów i baterii 

 
W obu przypadkach wysokość urządzenia wynosi 1U, a kaseta 
wyposażona jest w unikalny mechanizm wysuwający system. 
Umożliwia on łatwy dostęp do zacisków AC, DC oraz 
alarmowych, nawet gdy inne urządzenia zamontowane są 
bezpośrednio powyżej lub poniżej zasilacza. Głębokość 250mm 
sprawia, że jest to idealne rozwiązanie do szaf typu ETSI lub 
rozwiązań o ograniczonej głębokości montażu. 
 

System Minipack 1.6kW z dystrybucją DC i sterownikiem 

System Minipack 1.6kW ze zbiorczym wyjściem DC 
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Standardy wykonania 
Bezpieczeństwo IEC 60950-1 

UL 60950-1 

EMC o ETSI EN 300 386 V.1.3.2 (sieci 
telekomunikacyjne) 

o EN 61000-6-1 (odporność, przemysł 
lekki) 

o EN 61000-6-2 (odporność, przemysł) 
o EN 61000-6-3 (emisja, przemysł lekki) 
o EN 61000-6-4 (emisja, przemysł) 

Srodowisko ETSI EN 300 019 
ETSI EN 300 132-2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minipack 1U 48Vdc, 1.6kW 
Specyfikacja techniczna 

Informacje do zamówienia 

Nr części Opis 
CTOM0201.xxx System Minipack 1U 1.6kW  
241117.130 Prostownik Minipack 48VDC 800W 
241117.120 Prostownik Minipack 48VDC 400W 
242100.400 Jednostka monitorująca Compack  
Specyfikacja może ulec zmianie bez ostrzeżenia 

 

Wejście AC 
Napięcie 85-300 VAC (nominalnie 185 – 276 

VAC). Zasilanie jedno- lub dwufazowe. 
Liniowe ograniczanie mocy poniżej 
185VAC 

Przyłącze AC  
 

Kostki zaciskowe 2.5 mm2 [12 AWG] 

Prąd maksymalny 4.9 Arms max dla jednego 
prostownika przy nominalnym 
napięciu wejścia i pełnym obciążeniu 
Prąd upływu: 1.7mA przy 
250Vac/50Hz 

Zabezpieczenia 
wejściowe 

Zabezpieczenie wewnętrzne 
prostownika    

 Kontrola 
Jednostka 
monitorująca 

Compack 

Sterowanie lokalne Interfejs WEB, komunikacja za 
pomocą standardowej przeglądarki lub 
przy użyciu oprogramowania 
PowerSuite 

Sterowanie zdalne Oprogramowanie PowerSuite lub WEB 
Interfejs, protokół SNMP oraz email 

Wyjścia alarmowe 3 przekaźniki alarmowe (NO, NC, C) 

Wskaźniki wizualne o Zielony LED – System sprawny, bez 
uszkodzeń 
o Żółty LED – Alarm/y niepilny/e 
o Czerwony LED – Alarm/y pilny/e 

Wejścia cyfrowe 3 wielofunkcyjne wejścia 
Możliwość wykorzystania do pomiaru 
temperatury, cyfrowego lub 
analogowego monitoringu.  
 

Pomiar prądu o Prąd baterii 
o Prąd prostowników 

Alarmy o Zadziałanie bezpiecznika odbioru 
o Zadziałanie bezpiecznika baterii 
o Zadziałanie stycznika LVD  
o Niskie napięcie wyjściowe (2 

poziomy alarmowe) 
o Wysokie napięcie wyjściowe (2 

poziomy alarmowe) 
o Nieprawidłowa pojemność baterii 
o Alarm temperatury 
o Alarm symetrii baterii 
  

 

Opcje dystrybucji DC 

Zabezpieczenia 
odbiorów 

o Zbiorcze wyjście DC 
(niezabezpieczone) 

o 6x (2-16A), zabezpieczenia 
szklane 5x20mm  
 

Zabezpieczenia baterii o 2x30A 

Programowany LVBD o LVBD: 30A 
 
 

Wyjście DC 
Napięcie 48VDC 

Moc 400-1600W (max 33A @ 48VDC)  

Przyłącza 
Przyłącze baterii/ 
przyłącze zewnętrznej 
dystrybucji 

Złącza zaciskowe 10mm2 

Przyłącza wyłączników 
odbiorów 

Złącza zaciskowe 4.0 mm2 [AWG 
11]  

Przyłącze alarmowe Złącza zaciskowe 1.5 mm2 [AWG 
12] 

System Wysuwalna rama, umożliwiająca 
łatwy dostęp do zacisków siłowni  

 Pozostałe parametry 

Izolacja 
o 3.0 KVAC – wejście-wyjście 
o 1.5 KVAC – wejście-ziemia 
o 0.5 KVDC – wyjście-ziemia 

Temp. pracy -40 to +75°C (-40 to +167°F) 

Temp. 
składowania 

-40 to +80°C (-40 to +176°F) 

Wymiary Szerokość 19” (446mm +uszy 
montażowe), 

wysokość 1U, głębokość 250mm  
Zalecana głębokość obudowy min 300mm 

Waga (bez 
prostowników) 

Około. 2.66kg [5.64lbs]  

 
 


