
Série LOS, LOR, LOK 4000               
AC/DC zdroje  15, 30 a 50

Široké napájecí nap tí 85 ... 264 VAC
Výstupní nap tí 5; 12; 24 nebo 48 VDC

Kompaktní design
Verze bateriového nabíje e (*)
Instalace na lištu DIN
Pracovní teplota okolí -10 ...+50°C s konvek ním

            chlazením

Výstup
Uo nom [VDC]

Výstup
Io nom [A]

Vstupní nap tí
Ui [VAC]

Výkon
Tokolí = 50°C

Po [W]
Ozna ení Volby

rozší ení

5,1 5,2 26 LOK4001-2RLD
12 1,25 15 LOS4301-2
12 2,5 30 LOR4301-2
12 4 48 LOK4301-2R

12…12,8…15 3,6 49 LOK4140-2RLD*
24 0,65 85…264 15 LOS4601-2 F,K
24 1,25 30 LOR4601-2
24 2 48 LOK4601-2R

24…25,7…30 1,8 49 LOK4240-2RLD*
48 1 48 LOK4801-2R

48…51,4…60 0,9 49 LOK4740-2RLD*

Vstup
Vstupní nap tí všechny sv tové sít , 1f 85…264VAC

88…372VDC
Vstupní frekvence 47…63Hz
Zapínací proud limitován dle NTC16 W

Výstup
Ú innost Ui nom,Io nom min.86%
Tolerance Uvýstupní +/-1,5%Uo nom
Zvln ní Uvýstupní <1%Uonom
Regulace zatížení Ui min…Ui max,Io=10…100% Io nom +/-1%
Min.zatížení lze bez zát že
Proudové omezení 12/14/48V typy krátkodobé p etížení

5V a bateriové nabíje e max.130% Io nom
Zapojení do série spolu s diodou opa né polarity na výstupu
Zapojení paraleln možno u provedení bateriový nabíje
Zpožd ní p i vypnutí 115/230V 14/90ms

Ochrana
Vstupní pojistka uživatelem nep ístupná 1,6A,pomalá
P echodná vstupní ochrana nap ový rezostor
Výstup bez zát že, p etížení a zkratové omezení

ízení a signalizace
Indikace stavu LED výstup – O.K.
Regulace výst.U R vstup-verze s usm r ova em 90…110% Uo nom
Kontrola výst.podp tí D bateriový nabíje 80% Uo rozmezí



Bezpe nost
Schválené normy EN60950, UL1950, CSA22.2 No.950, UL508 registrováno  v ízení
Ochranná t ída I
Elektrická odolnost - test vstup/ochranná zem 1,5 kV AC

vstup/výstup 3 kV AC
výstup/zem 1 kV AC

Ochrana zne išt ní 2
Stupe  krytí IP20

EMC
Elektrostatická emise IEC/EN61000-4-2,stupe  2 (8kV) t ída B
Elektromagnetické pole IEC/EN61000-4-3, stupe  2 (3V/m) t ída B
Elektr.transients/bursts IEC/EN61000-4-4, stupe  3 (2kV) t ída B
Zvln ní IEC/EN61000-4-5, stupe  3, (2kV), fáze/kostra t ída B

IEC/EN61000-4-5, stupe  2 (1kV), fáze/fáze t ída B
Odrušení IEC/EN61000-4-6, stupe  2 (3V) t ída A
Elektromagnet.zá ení CISPR 22/EN55022 t ída B

Prost edí
Pracovní teplota okolí Uinom,Ionom, chlazeno proud ním -10…50°C
Prac.teplota povrchu Uinom,Ionom -10…80°C
Skladovací teplota bez innosti -40…85°C
Vlhkost IEC/EN60068-2-3,93%,40°C 21 dní
Vibrace IEC/EN60068-2-6,10…60/60…2000Hz 0,15mm/2gn
Ot es IEC/EN60068-2-27 11ms/15gn
Náraz IEC/EN60068-2-29 11ms/10gn
MTBF MIL-HDBK-217F, 6B, 40° 1.600.00 h

Rozší ení
Vestav ná druhá pojistka na nulovém vodi i F
Šroubová svorkovnice K
Teplotní senzor

Standardní p ipojení                                                             P íslušenství
Klecová pružina Plastové kryty svorkovnic

Svorkovnice Rozm ry

Svorka Popis LOS
LOR LOK

1 Vstup L
2 Uzemn ní
3 Vstup N N

4 Výstup (+)/D Vo+ Vo+/
D

5 Výstup (+) Vo+ Vo+
6 Výstup (-) Vo- Vo-
7 Výstup (-) Vo- Vo-
8 n.c./R vstup n.c. R



Instalace zdroj  série LOK4000

Parametr „R“
Regulace výstupního nap tí je standardní funkce pro adu LOK pomocí vstupu R.  Když je R svorka ve stavu
p erušeného obvodu, výstupní nap tí se rovná Uo nom. R vstup je na sekundární stran  zdroje a regulace je
možná bu  externím rezistorem nebo nap ovým signálem.

a) regulace externím rezistorem Rext1:
závisí na hodnot  požadovaného výstupního nap tí, rezistor by m l být p ipojen bu :
mezi R svorku a Vo- a regulace je možná  Uo= 90…100%Uo nom (LOK4301,4601,4801)
                       Uo

Rext1º 4kW ½½½½
                   Uo nom-Uo

nebo:
mezi R svorku a Vo+ pro regulaci p ibližn  Uo=100…110%Uo nom pro zdroje a 100-125%Uo nom pro
verze nabíje e.
                           (Uo-2,5V)
Rext2º 4kW ½½½½½½½½
                   2,5V (Uo/Uonom-1)

b) regulace externím nap tí Uext mezi Vo- a R svorku pro nap ovou regulaci v rozmezí p ibližn
90…110%  Uo nom (LOK4301,4601,4801), 93…117%Uo nom pro nabíje e.

c)            Uo . 2,5V
Uextº ½½½½                P i regulaci výstupu pod hranicí výše uvedených rozmezí se zdroj odpojí.
            Uo nom

P ep ová ochrana na výstupu
Bateriové nabíje e LOK4140,4240,4740 a zdroj 4001 mají pravoúhlé proudové omezení, které omezuje
výstupní proud v rozsahu 1…1,3Io nom. Ostatní zdroje jsou chrán ny proti p ep tí vlastním proudovým
omezova em, který odepne zdroj od zát že.  Automaticky se restartuje po odstran ní nedovolené zát že.

Sériové zapojení
Je možné dvou a více zdroj  se stejnými výstupními hodnotami. Výstupy musí být vzájemn  k ížem
chrán ny diodami reversní polarity.

Paralelní zapojení
Je možné jen u verze nabíje  a vždy jenom stejných výstupních hodnot (jednoho typu)

Bateriové nabíje e / teplotní senzor
LOK4140,4240,4740 jsou ur eny pro nabíjení uzav ených elektrolytických baterií. Pro optimální podmínky
bateriového nabíje e a životnost baterie by m l být p ipojen na R vstup externí teplotní senzor. K dispozici
jsou teplotní senzory s r znými nap ovými hodnotami pro r zné teplotní koeficienty baterií. Když není
instalován teplotní senzor, „plovoucí“ nabíjecí nap tí by m lo být regulováno vhodným rezistorem. (viz
regulace výstupního nap tí)

Parametr „D“
Je OK signál výstupního nap tí, zapojen mezi Vo- a monitorování výstupního nap tí Uo. Když Uo klesne pod
Uot, D výstup bude ve stavu poruchy. Je závislý na vstupním nap tí a lze jej použít jako signalizaci vybití
baterie.

Podmínky LOK4001-2RLD
min              max

LOK4140-2RLD
min              max

LOK4240-2RLD
min              max

LOK7240-2RLD
min             max

Uot  nastavení 4,4V             4,8V 10,5V         11,5V 21V               23V 42V               46V
UD Uo¢Uotmin                  60V                  60V                  60V                    60V
UD Uo>Uotmax
       ID<50mA

                0,6V                 0,6V                 0,6V                   0,6V


