
 

 

Bộ sạc Pin PLN-24CH12 24 V và 

PRS-48CH12 48 V 

 

• Bộ sạc pin 12 A  

• Các đầu ra 6x 40 A, 3x 5 A  

• Dòng dự phòng 150 A  

• Được giám sát đầy đủ, chứng nhận bởi EN 54-4  

• Bảo vệ dưới điện áp và quá điện áp  

Sự cung cấp trên mạng điện  
 

Điện áp  195 đến 264 VAC, 50 đến 60Hz  

Dòng đầu vào (PLN-24CH12)  2 A  

Dòng đầu vào (PRS-48CH12)  4 A  

Công suất tiêu thụ (PLN-24CH12)  Tối đa 380 W  

Công suất tiêu thụ (PRS-48CH12)  Tối đa 760 W  

Hiệu suất (PLN-24CH12)  
 

Điện áp tối thiểu  21,6 VDC (tự động tắt nguồn)  

Điện áp tối đa  28,5 VDC  

Hiệu suất (PRS-48CH12)  
 

Điện áp tối thiểu  43,2 VDC (tự động tắt nguồn)  

Điện áp tối đa  56,9 VDC  

Hiệu suất (PLN-24CH12 và 

PRS-48CH12)   

Dòng điện sạc tối đa  12 A  

Dòng hệ thống tối đa (Ib)  150 A  

Đầu ra chính (6 x)  
 

Điện áp  24 hoặc 48 VDC (điện áp pin)  

Dòng điện  40 A  

Đầu ra phụ (3 x)  
 

Điện áp  24 hoặc 48 VDC (điện áp pin)  

Dòng điện  5 A  



Đầu ra bảo vệ (3 x)  
 

Định mức  
24 V/1 A, 120VAC/500 mA điện áp tự 

do  

Tiếp điểm  Thường được cấp nguồn (dự phòng)  

Kích thước (C x R x S)  88 x 430 x 260 mm(rộng 19", cao 2U)  

Kết nối đầu vào (nối với pin)  Hộp đấu dây vặn ốc  

Kết nối đầu ra (nối với hệ thống)  10 x đầu nối vít cắm rời  

Trọng lượng  Xấp xỉ 6 kg  

Lắp ráp  Giá đỡ 19”  

Màu  Than với bạc  

Nhiệt độ hoạt động  -5 ºC đến +45 ºC (23 ºF đến +113 ºF)  

Nhiệt độ bảo quản  -25 ºC đến +85 ºC (13 ºF đến +185 ºF)  

Độ ẩm tương đối  <95% (vận hành và bảo quản)  

 

http://boschvietnam.vn/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


