
Série X
AC/DC zdroje  375 a 500

Široké napájecí nap tí 85 ... 264 VAC s PFC
1 nebo 2 izolované výstupy
Kompaktní design, mechanicky i elektricky

            robustní
Verze bateriového nabíje e (*)
Instalace na lištu DIN
Pracovní teplota okolí -10 ...+60°C

            s konvek ním   chlazením

25,7...29,3 16,9 - - 460 LXN1240-6M1* K

24,7 20 - - 85…264VAC 500 LXN1601-6 R

49,4 10 - - 90...350VDC 500 LXN1801-6 D1...D5

24,7 10 24,7 10 500 LXN2660-6 S, M2

49,4 5 49,4 5 500 LXN2880-6 F, K

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

                         90…350VDC
Vstupní frekvence 14…440Hz*
Power faktor aktivní PFC 0,99
Zapínací proud prakticky bez navýšení
* Vstupní frekvence je certifikovaná pro tento rozsah. P i pot eb  provozu p i frekvenci <40Hz a >65Hz, kontaktujte naše zastoupení

Výstup
Ú innost Ui nom,Io nom 89%
Tolerance Uvýstupní Ui nom,Io nom +/-1,3%Uo nom
Špi ka Uvýstupní IEC/EN61204 50mV
Zvln ní Uvýstupní -1,2Vpp
Lineární a p eklenovací usm rn ní Ui min ... Ui max 50mV
Regulace zatížení 0…100% Io nom, Ui nom -1,6% Uo nom
Min.zatížení lze bez zát že
Proudové omezení pravoúhlá U/I charakteristika 101…112% Io nom
Krátkodobá špi ka 1s, elektronicky ízeno 150% Io nom
Zapojení paraleln možno, d lený proud
Zpožd ní p i vypnutí Io nom, Uo zmenšené na 80% Uo nom 15ms

ízení a signalizace
Indikace stavu LED výstup (y) – O.K.

Výstup 1
Uonom[VDC]

Výstup 1
Io nom[A]

Výstup 2
Uonom[VDC]

Výstup 2
Ionom[A]

Vstupní nap tí
Ui

Výkon
Tokolí=60°C

P[W]
Ozna ení Volby

rozší ení

25,7...29,3 12,6 - - 345 LXR1240-6M1* F



Ochrana
Vstupní pojistka uživatelem nep ístupná
Vstupní opa ná polarita m stkový usm r ova 10A,pomalá
Výpadek p i vstupním podp tí 80% Ui min
Výpadek p i vstupním p ep tí 105%Ui max
P echodná vstupní ochrana nap ov  závislý rezistor (VDR)
Výstup(y) bez zát že, p etížení a zkratové omezení
Výstupní p ep tí sekundová ídící smy ka, každý výstup, 24V/48V 30/60V SELV
P eh átí snížení výstupního výkonu p i p eh átí

Normy
Schválené normy EN60950, UL1950, CSA22.2 No.950 EN61010-1
Elektrická odolnost-test t ída I, vstup/kryt 2kV AC

t ída I, vstup/výstup 3kV AC
t ída I, výstup/kryt 1kV AC
t ída I, výstup/výstup 0,35kV AC

Ochrana zne išt ní AC vstup / DC vstup 3/2
Stupe  krytí IP20

EMC
Elektrostatický výboj IEC/EN61000-4-2, stupe  4 (8/15kV) t ída A
Elektromagnetické pole IEC/EN61000-4-3, stupe  3 (10V/m) t ída A
Transients/bursts rychle IEC/EN61000-4-4, stupe  4 (4/2kV) t ída A
Zvln ní IEC/EN61000-4-5, stupe  3,vst a výst, (2kV), fáze/fáze t ída B

                              stupe >3,vst, (3,5kV), fáze/kostra t ída B
                              stupe  2,výst (1kV), f/výst.sv.kostry t ída A

Odrušení IEC/EN61000-4-6, stupe  3 (10V) t ída A
Elektromagnet.zá ení CISPR 22/EN55022 t ída B

Prost edí
Pracovní teplota okolí Ui nom,Io nom, chlazeno proud ním -40…60°C
Pracovní teplota povrchu Ui nom,Io nom -40…87°C
Skladovací teplota bez innosti -40…100°C
Vlhkost IEC/EN60068-2-3,93%,40°C 56 dní
Vibrace a ot es p i instalaci na desku
Vibrace sinusové IEC/EN60068-2-6,10…60/60…2000Hz 0,35mm/5gn
Vibrace nahodilé IEC/EN60068-2-64,20…500Hz 0,05g2/Hz
Ot es IEC/EN60068-2-27, 11ms 50gn
Náraz IEC/EN60068-2-29, 11ms 25gn
MTBF MIL-HDBK-21zE,GB,40°C >400.000h

Rozší ení
Vstupní a výstupní sledování podp tí D1…D5
Regulace výstupního nap tí 60V…110% Uo nom R
Dálkové on/off S
Parametry : Sub-D konektor M1…M2
R,D1,D2,D5,S M1
R,D2,D5 M2
Vestav ná druhá pojistka na N vodi i F
Šroubová svorkovnice K

P íslušenství
Plastové ochranné kryty svorkovnic
P íruby pro vertikální montáž na desku
Fixa ní držáky proti vibracím p i montáži na lištu DIN

P ipojení
Klecová pružina



Svorkovnice

Vstup                                                                                 Výstup

                  

       

Rozm ry

Svorka Popis Symbol
1 Uzemn ní
2 Vstup nulák N@
3 Výstup fáze P@

Svorka Symbol Jeden výstup Dva výstupy
1 Zem zát že Zem zát že
2 + Výstup (+) Výstup 1(+)
3 + Výstup (+) Výstup 1(+)
4 - Výstup (-) Výstup 1(-)
5 - Výstup (-) Výstup 1(-)
6 + Výstup (+) Výstup 2(+)
7 + Výstup (+) Výstup 2(+)
8 - Výstup (-) Výstup 2(-)
9 - Výstup (-) Výstup 2(-)

10 Aux. Rozší ení Rozší ení
11 Aux. Rozší ení Rozší ení
12 Zem zát že Zem zát že



Instalace zdroj  série W a X

Rozši ující parametry je možné, i jednotliv , p ipojit na AUX svorku (10) a svorku Vo-. R zné kombinace
t chto parametr  jsou sdružené do M1 nebo M2 kombinace a lze je zapojit p es SUB-D konektor. Dvou
výstupové jednotky lze na výstupu pouze monitorovat a regulovat p ipojením ke svorkám 6,7,8 a 9.

Jednotlivá rozší ení p ipojená na AUX svorku

Parametr „D2“
Monitoruje AC nebo DC vstupní nap tí, v p ípad  poklesu pod 65VAC nebo 92VDC. Na signálu D2 je
vysoká impedance. Proud na výstupu nep ekro í 50mA.

Parametr „D5“
Monitoruje výstupní nap tí.  Když výstup klesne pod p ibližn  85% nominálního výstupního nap tí
Uo nom, na signálu  D5 bude vysoká impedance.  Proud na výstupu nep ekro í 50mA. D5 sepne zp t k nízké
impedanci p i 98% Uo nom.

Parametr „R“
Umož uje regulaci výstupního nap tí v rozmezí p ibližn  60V…110%Uo nom p es externí ovládací nap tí
(1…2,75V) p ipojeného mezi svorku AUX a Vo- nebo p es externí rezistor p ipojený mezi AUX a Vo-
(60…100%Uo nom) nebo AUX a Vo+ (100…110% Uo nom). U dvou výstupových zdroj  lze regulovat jenom
výstup p ipojený na svorky 6,7,8 a 9. Vhodné pro konfigurace s asymetrickým výstupním nap tím.

R1 pro Uo < Uo nom
Uo nom = 5,1V

Uo [V]           R1 [kW]
Uo nom = 12V

Uo [V]           R1 [kW]
Uo nom = 15V

Uo [V]           R1 [kW]
Uo nom = 24V

Uo [V]           R1 [kW]
Uo nom = 48V

Uo [V]           R1 [kW]
 0,5                0,432  2,0                0,806  2,0                0,619  4,0                0,806  8,0                 0,806
 1,0                0,976  3,0                1,330  4,0                1,470  6,0                1,330  12,0              1,330
 1,5                1,650  4,0                2,000  6,0                2,670  8,0                2,000  16,0              2,000
 2,0                2,610  5,0                2,870  8,0                4,530  10,0              2,870  20,0              2,870
 2,5                3,830  6,0                4,020  9,0                6,040  12,0              4,020  24,0              4,020
 3,0                5,760  7,0                5,620  10,0              8,060  14,0              5,620  28,0              5,620
 3,5                8,660  8,0                8,060  11,0            11,000  16,0              8,060  32,0              8,060
 4,0              14,700  9,0              12,100  12,0            16,200  18,0            12,100  36,0            12,100
 4,5              30,100  10,0            20,000  13,0            26,100  20,0            20,000  40,0            20,000
 5,0            200,000  11,0            44,200  14,0            56,200  22,0            44,200  44,0            44,200

R2 pro Uo > Uo nom
Uo nom = 5,1V

Uo [V]           R2 [kW]
Uo nom = 12V

Uo [V]           R2 [kW]
Uo nom = 15V

Uo [V]           R2 [kW]
Uo nom = 24V

Uo [V]           R2 [kW]
Uo nom = 48V

Uo [V]           R2 [kW]
 5,15              464,0  12,1               1780  15,2               1470  24,25             3160  48,5               6810
 5,20              215,0  12,2                 909  15,4                 750  24.50             1620  49,0               3480
 5,25              147,0  12,3                 619  15,6                 511  24,75             1100  49,5               2370
 5,30              110,0  12,4                 464  15,8                 383  25,00               825  50,0               1780
 5,35                90,9  12,5                 383  16,0                 332  25,25               715  50,5               1470
 5,40                78,7  12,6                 316  16,2                 274  25,50               590  51,0               1270
 5,45                68,1  12,7                 274  16,4                 237  25,75               511  51,5               1100
 5,50                61,9  12,8                 249  16.5                 226  26,00               453  52,0                 953

 13,0                 200  26,25               402  52,5                 845
 13,2                 169  26,40               383  52,8                 806

Parametr „S“
Tento parametr zmenšuje výstupní výkon jednotky na mén  než 1W logickým signálem p ipojeným mezi
AUX a Vo-. Jednotka je p ipravena s p erušeným „S“ obvodem nebo p i vysoké impedanci. Bez zát že
prakticky klesne výstupní nap tí pod 6,2V.



Multi rozší ení „M1“ a  „M2“
Vhodné pro aplikace , kde je pot eba více rozši ujících parametr . M1 je vhodné pro bateriové nabíje e a M2
pro aplikace bez napájení baterií nebo jen pro jednoduché dobíjení
baterií.
„M1 a M2“ … zapojení p es Sub-D konektor

SUB-D konektor , popis kontakt

1 … nezapojujte GND1 s výstupními svorkami 4,5,8,9
2 … nezapojujte +U1 s výstupními svorkami 2,3,6,7

Pozn.1
Rozší ení M1 (2) neobsahuje  konektorovou zástr ku Sub-D9

Pozn.2
zapojení R vstupu k pinu 1(GND1) v SUB –D konektoru by m lo být
delšími vodi i a do hv zdy. Pokud konektor zapojíte jinak m že se to
nep ízniv  projevit na výstupním nap tí. Dále se vyhn te tomuto
uvedenému zapojení:

R:
rozší ení „R“ umož uje externí regulaci výstupního nap tí v rozmezí od 60% do 110% nominálního
výstupního nap tí. Regulace je možná bu  pomocí rezistoru ( spolu s teplotním senzorem) nebo nap ovým
signálem 0,9V…2,75V.

D1:
monitorování sb rného nap tí bateriových systém . Indikuje, že systém je napájen z baterie a m že resp. je
funk ní pro napájení zát že, nabíje  je odpojen. Když výstupní nap tí  klesne pod Uo low (spodní hranice
nap tí) D1 signál zm ní odpor z  nízké na vysokou hladinu. IDmax < 50mA. D1 výstup je chrán n proti  nap tí
nad 75 V pro jednotky s Uo max 50V a nad 90V pro jednotky s Uomax 75V.
Zenerova dioda chrání jednotky proti  špi kám , které mohou nastat p i sepnutí relé.
V aplikacích bez bateriových tlumi  není D1 signál vhodný pro menší dynamické zát že. Pro takové
aplikace by pro D5 m la být zvolena spoušt cí hladina kolem 85% Uo nom (pro nap tí 24,7V je to 21V).

D2:
monitoruje vstupní nap tí. Když vstupní nap tí klesne pod 65VAC
nebo 92VDC signal D2  zm ní odpor z nižšího na vysokou hladinu .

M1 složení Popis M2 složení
R regulace výstupního nap tí R

D1 monitoring nap tí baterie U bat low
D2 monitoring vstupního nap tí D2
D5 monitoring výstupního nap tí

ukon ení dobíjení baterie U bat low low
D5

Sys-OK systémová funk nost OK
S odpojení

D-adjust nastavení hodnot D1 a D5 D-adjust

PIN Ozna ení Popis
1 GND11 Systémová zem / spole ný zp tný signál
2 R R vstup
3 +Uout 12 Výstup 1 positivní
4 D1 Monitoring výstupního nap tí
5 D5 Monitoring výstupního nap tí
6 S Vypnutí
7 D-adjust Regulace prahových hodnot D1/D5
8 D2 Monitoring vstupního nap tí
9 Sys-OK Systém  O.K.



ID2 max < 50mA. D2 výstup je chrán n proti  nap tí nad 75 V pro jednotky s Uo max 50V a nad 90V pro
jednotky s Uo max 75V.
Zenerova dioda chrání jednotky proti  špi kám , které mohou nastat p i sepnutí relé.

D5:
umož uje monitorování výstupního nap tí  po áte ního nebo nejnižšího možného nap tí baterie, kdy je
ješt  baterie schopna provozu. Definice D5 je stejná jako pro D1, jenom spoušt cí hladina je nižší pro
dynamickou zát ž. Když výstupní nap tí klesne pod hodnotu uvedenou v tabulce, D signál zm ní odpor
z nízkého na vysoký. . ID2 max < 50mA. D2 výstup je chrán n proti  nap tí nad 75 V pro jednotky s Uo max
50V a nad 90V pro jednotky s Uo max 75V.
Zenerova dioda chrání jednotky proti  špi kám , které mohou nastat p i sepnutí relé.
V systémech bez bateriové podpory D5 signalizuje, že po áte ní výstupní nap tí  klesne pod bezpe nou
hodnotu. Signál m že být použitý pro ochranu dat nebo ízení odepnutí  kritických  strojových proces .
Signál indikuje, kdy baterie dosáhla spodní úrovn , ješt  pracuje, ale p i dalším provozu by mohlo dojít
k poškození. Signál lze použít pro odpojení zát že nebo baterie.

D1 a D5: hladiny

Baterie
 typ
[V]

D1 Uo low
spodní hladina pro

dobíjení
[V]

D1 Uo low
spoušt cí úrove

[V]

D5 Uolow
spodní hladina pro

dobíjení
[V]

D5 Uolow
spoušt cí úrove

[V]

12 11,5 12,5 10,5 12,2
24 23 24,3 21,1 24,3
36 34,5 36,5 31,5 36,5
48 46 48,6 42,2 48,6
72 69 72,9 63,3 72,9

Systémové OK:
p ipojení této funkce umož uje kontrolu zda výstup bateriového nabíje e reaguje na externí ídící signál R
vstupu ( viz teplotní senzor), systémová p ipravenost k nabíjení. Nap . 24V nabíje : ID max < 50mA. Výstup
Sys O.K. je chrán n proti nap tí p es 75V pro jednotky s Uo max 50V a p es 90V pro jednotky s Uo max 75V.
Zenerova dioda chrání jednotky proti  špi kám , které mohou nastat p i sepnutí relé.

Sys OK (M1 s externím signálem vyhodnocení)

Stav systému AC/DC
vstup

U kontrola
(signál senzoru)

U baterie
(teoreticky)

U baterie
odm ené

D5
výstup

Systém OK In O.K. 2,7V 27V 27V nízký odpor
Bateriové p ebití / tepl.senzor je
vadný / vysoké ídící nap tí In O.K. 2,7V 27V 28V vysoký odpor

P etížení nelze následovat
.signál In O.K. 2,7V 27V 24V vysoký odpor

Výstup nereaguje na .signál od
baterie , z ejm  je p ebitá In O.K. 3,0V 30V 27V vysoký odpor

Systém O.K. In O.K. 2,5V 25V 25V nízký odpor



S:
zmenšení výstupního výkonu p ibližn  pod 1W … jednotka není pln  blokovaná .
V režimu bez zát že Uo kleslo k < 6,2V. Viz tabulka .

Nap tí na pinu
shutdown Stav

<0,7V odepnutí je aktivní, Po < 1W
>1,4V jednotka je p ipravena

=1,4V s otev eným „S“ obvodem jednotka p ipravena

D-adjust:
na pinu 7 prahové hodnoty D1 a D5 (ob  spole n ) mohou být jemn
p estaveny prost ednictvím nap ového d li e. Záleží na zdrojovém
výstupním nap tí, typ rezistoru Rx by m l mít následující hodnoty:

P íslušenství

Teplotní senzor
Baterie jsou nabíjeny v závislosti na teplot  baterie a teplot  okolí.  Plné dobití je optimální pro využití
maximální možné energie baterie a její vysokou životnost. Pro ur ení typu teplotního senzoru jsou pot ebné
3 parametry: nominální nap tí baterie (nap . 24V), teplotní koeficient baterie (nap . –3,0mV/K/cell) a
nominální p echodné nap tí na lánek baterie p í 20°C (nap . 2,27V/cell). Poslední dva parametry jsou
ur eny specifikací baterie (viz technické parametry baterie).
Signál teplotního senzoru je aktivní p es R pin a reguluje výstupní nap tí v závislosti na teplot  baterie a
okolí.

Nominální
nap tí baterie

[V]
Typ senzoru Ozna ení lánkové

nap tí [mV]
Teplotní koeficient

[mV/K/ lánek]
Délka
kabelu

24 S-KSMH24-2.27-35-2 MQC03002 2,27 -3,5 2m
24 S-KSMH24-2.27-35-2 MQC03004 2,27 -3,0 2m
48 S-KSMH24-2.27-35-2 MQC03001 2,27 -3,5 2m
48 S-KSMH24-2.27-35-2 MQC03003 2,27 -3,0 2m

Typ výstupní
nap tí Rezistor Rx

12V 10K
24V 28K
36V 47K
48V 68K
72V 110K


