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1 RENDELTETÉS 
Kettős betáplálású 230VAC feszültség átalakítása egymástól független stabilizált egyenáramú 
törpefeszültségekre (5x24VDC, 12VDC), illetve a törpefeszültségek elosztása egyenkénti 
túláram-védelemmel, megszakíthatósággal. 
 
Felhasználási terület 
A kivitel elsősorban Eurorack 19”-os rendszerű szekrényekben alkalmazható, továbbá más 
berendezésekben homloklap beépítésű modulként, a különböző villamos-, irányítástechnikai 
rendszerek készülékeinek, áramköreinek táplálásához. 
 
Fiók előlapról ellenőrizhető a betáplált feszültségek megléte, be/kikapcsolhatók a kimeneti 
leágazások, illetve ellenőrizhetők a kimeneti feszültségek megléte. A kiadott feszültségek 
névleges értéke a beépített tápegységek specifikált tartományai szerint beállíthatók.  
 
 
 

2 MŰSZAKI ADATOK  
Típus:      PWR-B24K 
 
Villamos jellemzők:  
Bemeneti feszültség-1 (nonUPS):  névl.230VAC, 50Hz  
 - feszültség tartomány:   85..264VAC  
 - áramfelvétel (névl.terhelés):  max.3,2A  
 - bemeneti biztosító (hátlapon):  6,3A (normál)  
Bemeneti feszültség-2 (UPS):  névl.230VAC, 50Hz  
 - feszültség tartomány:   85..264VAC  
 - áramfelvétel (névl.terhelés):  max.3,2A  
 - bemeneti biztosító (hátlapon):  6,3A (normál)  
Szekunder oldalon földelt kimenetek: 7db (24VDC, +/-1%)  
 - terhelhetőség:    max.4A (összegáram) 
Egyedi (földeletlen) kimenet (24V): 4db (24VDC, +/-1%)  
- terhelhetőség:    max.1,3A/kimenet  
Egyedi (földeletlen) kimenet (12V): 1db (12VDC, +/-1%),  
- terhelhetőség:    max.2A  
 
Érintésvédelmi mód (fiókos egység):   I.év.oszt. (nullázás, MSZ2364) 
Törpefeszültségű kimenetek (földelt):   PELV (MSZ2364-411)  
Törpefeszültségű kimenet (földeletlen 24V és 12V): SELV (MSZ2364-411)  
Átütési feszültség (be/kimenet):     3kV (darabvizsgálat)  
Lökő feszültség állóság (EMC, IEC 61000-4-5):  1.szint. (0,5kV, 8/20µs) 
 
Általános jellemzők:  
Kivitel:     3HE, 19”-rack fiók  
Méret:     133x483x319mm (h,w,d)  
Védettség:    IP20  
Környezeti hőmérséklet (üzemi):  +5..+50C  
Elő lap szín:    RAL7035 galambszürke (vagy opciós szín)  
Csatlakozó tápkábel:   max.2,5mm2 (max.4mm2 tömör) 
Kimenetek csatlakozó kábelei:  max.2,5mm2 (max.4mm2 tömör) 
Súly:     5kg  
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3 MECHANIKAI KIALAKÍTÁS 
Sajtolt alumínium és acéllemez konstrukció, minden oldalról zárt burkolattal. A kivágott és 
szitázott festéssel kikészített homloklap és hátlap fogadását 84xT (T=5.08mm) furatozott 
osztású alumínium profilsínek biztosítják. A rackfiók mozgatása, szállítása egyszerű az előlap 
két oldalán elhelyezett fogantyúk használatával. 
 
 
 
 
 
Elő lapon a kimeneti leágazások 
olvadó biztosítói, a LED kijelzővel 
egybeépített kapcsolók és betáp-
feszültség jelzőlámpák találhatók. 
A kapcsoló sor alatt (13x28mm-es 
fenntartott helyeken) helyezhetők el a 
felhasználói fogyasztók azonosító 
feliratai. Az alkalmazástól függő 
feliratokat elkészíteni és elhelyezni – 
amennyiben megrendeléskor azok 
nem kerülnek pontosításra - Vevőnek 
feladata. 
 
 
 
 

Hátlapon a bemeneti és kimeneti 
sorkapcsok és a betáplálások fő-biztosítói 
találhatók. A törpefeszültségű kimenetek 
és 230V bemeneti csatlakozó kapcsok 
egymástól helyileg is elkülönítettek, és 
szemmel láthatóan (választó elemekkel) 
elkülönülnek a földelt és földeletlen 
24VDC és 12VDC kimeneti kapcsok is. 
Minden sorkapocs dugaszolható (függő 
résszel együtt szállított), ahol a külső 
bekötendő vezetékek a levehető függő 
részbe csavarszorításos módon 
csatlakoznak. Hátoldalon minden felirat 
standard, szitázott eljárással gyártónál 
felfestett. 

 
 
 
Alkatrészjegyzék (3.3 táblázat)  

Megnevezés Tipus Db 
Rack váz 19" 3U  ApraNorm 3HE/84TE/T=271mm 1 
Rackfiók előlapkeret  ApraNorm 19"-előléc 3HE, füllel 1 
Rackfiók BUS-modulsin, vékony  ApraNorm BUS-sin "vékony" 85TE 2 
Rackfiók menetes léc  ApraNorm menetléc 85TE, 5x1,5/M2,5 2 
Rackfiók előlap (kivágással+festéssel) 19" 3U s=2,5mm  1 
Rackfiók hátlap (kivágással+festéssel) 19" 3U s=2,5mm  1 
Combi fali-átvezető (bal+jobb) SSL-2,5  5 
Véglap (fedlap, szürke) D-SC-2,5  5 
Combi-toldó (rugós 1p, szürke, kék, z/s) SC-2,5/1-L (-L/BU, -L/GNYE)  36+2+2  
Combi-dugasz (screw, szürke, bal, közép, jobb) UPBV-2,5/1-L (-M, -R)  5+28+3 
Combi-dugasz (screw, kék, közép) UPBV-2,5/1-M/BU  2 
Combi-dugasz (screw, z/s, jobb) UPBV-2,5/1-R/GNYE  2 
Dugasz rögzítő (UPBV-hez, 2p) UPR/2  19 
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4 VILLAMOS KIALAKÍTÁS 
 

A bemeneti villamosenergia kettős betáplálású 2x230VAC. Egyik betáplálás általában normál 
hálózat, a másik szünetmentes berendezésről szolgáltatott feszültség vagy független hálózat. Ha 
van szünetmentes betáp, akkor a belső tápegységek primer oldalára az UPS feszültség kerül 
(gerjesztett KB jelfogó), ha nincs, akkor a nonUPS feszültség. Az átkapcsolás 20ms-on belüli, 
mely kimaradást a tápegységek áthidalják (kimeneti feszültség kiesésük nincs). A kimenő 
feszültségek így UPS karbantartás idejére manuális beavatkozás nélkül is biztosított. 
 

A fiókos egységben 6db primer oldalon párhuzamosan kötött kapcsoló üzemű tápegység üzemel. 
Szekunder oldalon a tápegységek stabilizált törpefeszültségűek (<120VDC, beépített EN 60742 
szerinti biztonsági transzformátor alkalmazással). 
 

A fiók fenéklapján NS35 szabványos sínen egymás mellé „fűzötten”, távolságtartás igénye nélkül 
helyezkednek el a tápegységek. Közvetlenül hozzáférhetők és jusztírozhatók a fiók fedőlapjának 
eltávolítása után. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mindegyik tápegység széles bemeneti tartományú, villamosan terhelt alkatrészeik kiterjedt 
feszültség-tartományhoz lettek kialakítva, ezért instabil táphálózat következtében kialakuló erős 
feszültség-ingadozások esetén is működőképesek. A szekunder oldali kimeneti feszültségek 
beállíthatók: 22,5..28,5VDC között, illetve 10..15VDC között. 
A tápegységek tartós üzemet biztosítanak megnövekedett terhelés esetén is, a tápegységek 
specifikált névleges terhelésének 1,25-szörös értékéig (5A illetve 2,3A power boost). 
A fiók áramköri kapcsolását a 4.0.2 ábra mutatja.  
 

4.1 VILLAMOS BETÁPLÁLÁS  
Az elosztó egység 2db nullázott, 3-vezetékes egyfázisú 230VAC tápfeszültség bekötést igényel. 
A betáp-vezetékek dugaszolható kapcsokhoz csatlakoznak (hátlap). Fázis-nulla felcserélés 
elkerülésére a fázispont anyagában szürke színű, a nullapont kék színű, védővezető-kapocs 
zöld/sárga színű. A túláramvédelmi olvadó biztosítók (2x6,3A) hátlapon elhelyezettek és kívülről -
fiók megbontás nélkül - hozzáférhetők. A biztosítók utáni feszültségek meglétét glimm-ek jelzik az 
elő lapon (p). 
 

    non-UPS  UPS  
Bemeneti feszültség: névl.230VAC, 50Hz  névl.230VAC, 50Hz 
Frekvenciatartomány: 45..65Hz    45..65Hz  
Teljesítmény felvétel: max.800VA   max.800VA 
Bemeneti biztosító: 6,3A (N-karakt.)  6,3A (N-karakt.) 
Átkapcsoló relé bemeneti fesz: 230VAC (U/Un=0,8..1,3)  
 - bemeneti áram:   névl.3mA (Un-nél)  
 - megszólalási/elengedési idő: 3-12ms / 2-9ms (Un-nél)  
 - kapcsolt teljesítmény  250AC/DC, 8A (max.15A/300ms) 
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4.2 TÖRPEFESZÜLTSÉGŰ 24VDC KIMENETEK (FÖLDELT) 

Tápegység adatok (PS1) 
Tipus:     MINI-PS-100-240AC/24DC/4  
Bemeneti névleges feszültség:  100VAC..240VAC, 50Hz  
Bemeneti feszültség tartomány:  85..264VAC  
Áramfelvétel (névl.terhelés):  kb. 1,3A  
Bemeneti áramkorlátozás (25C):  <15A (2,1 A2s) 
Hálózatkimaradás áthidalása:  >100ms (In)  
Bemeneti biztosító:   3,15A (lomha, belső)  
Kimeneti feszültség:   24VDC +/-1% (beállítható 22,5..28,5VDC)  
Kimeneti áram / Power Boost:  4A/5A 
Veszteségi teljesítmény:   2,5W /12W  (üresjárás/névleges terhelés)  
Környezeti hőmérséklet (üzemi):  -25..+70C  
 
A szekunder oldalról 7db leágazás van kialakítva, ezek kimenete a fiók hátlap dugaszolható 
kapcsain érhetők el. A függő csatlakozóba kötendő fogyasztói vezetékek bekötés módja 
csavarszorítós (max.2,5mm2). A csatlakozók álló és függő része is közvetlen érintés ellen védett 
kivitelű. Minden leágazás el van látva túláramvédelmi olvadó biztosítóval és LED kijelzős 
be/kikapcsolóval (előlap). A leágazásokban alkalmazható olvadó betétek nagyságát a tápegység 
teljesítmény korlátozza max.4A értékre (összegáram korlát). 
 
A 24VDC kimenetek PELV „védelmi törpefeszültségek” (2-vezetékes, negatív ponton földelt DC), 
vagyis a hozzá csatolt áramkörök áramütés elleni védelemmel ellátottak amennyiben a külső 
vezetékezések is megfelelnek az MSZ2364-410 szabvány vezeték elrendezési 
követelményeinek. (a PELV vezetők legyenek: vagy fizikailag – választó-kötegeléssel, 
távolságtartással - elkülönítve a többi áramköri vezetőtől, vagy az eltérő feszültségű áramköri 
vezetők egymástól földelt fémárnyékolással illetve földelt fémköpennyel legyenek elválasztva). 
 
 

4.3 TÖRPEFESZÜLTSÉGŰ 24VDC KIMENETEK (FÖLDELETLEN) 
Tápegység adatok  (PS8, PS9, PS10, PS11)  
Tipus:     MINI-PS-100-240AC/24DC/1,3  
Bemeneti névleges feszültség:  100VAC..240VAC, 50Hz  
Bemeneti feszültség tartomány:  85..264VAC  
Áramfelvétel (névl.terhelés):  kb. 0,4A  
Bemeneti áramkorlátozás (25C):  <15A (0,6 A2s) 
Hálózatkimaradás áthidalása:  >100ms (In)  
Bemeneti biztosító:   1,25A (lomha, belső)  
Kimeneti feszültség:   24VDC +/-1% (beállítható 22,5..28,5VDC)  
Kimeneti áram / Power Boost:  1,3A/1,6A 
Veszteségi teljesítmény:   9W /4,5W  (üresjárás/névleges terhelés)  
Környezeti hőmérséklet (üzemi):  -25..+70C  
 
Négy darab tápegység szolgáltat egymástól, és a fiók többi tápegységétől független egy-egy 
„leválasztott” - azonos kialakítású - kimenetet (szükség esetén a kiadott fogyasztói teljesítmény 
növelése érdekében a tápegységek szekunder oldalai párhuzamosan is kapcsolhatók). 
 
A szekunder kimenetek a fiók hátlap dugaszolható kapcsain érhetők el. A függő csatlakozóba 
kötendő fogyasztói vezeték bekötése csavarszorítós (max.2,5mm2). A csatlakozók álló és függő 
része is közvetlen érintés ellen védett kivitelű. A kimenetek el vannak látva túláramvédelmi 
olvadó biztosítóval és LED kijelzős be/kikapcsolóval (előlap). 
 
Mind a négy kimenet SELV „biztonsági törpefeszültség” (2-vezetékes, földeletlen DC), vagyis a 
hozzá csatolt áramkör áramütés ellen védett (MSZ2364-410), ha a külső áramvezetők sem a 
földdel, sem más áramkörök aktív részeivel vagy védővezetőivel nincsenek összekötve (PELV-
től eltérően: megakadályozza a helyi földpotenciáltól esetleg lényegesen eltérő távoli potenciálok 
áramkörbe jutását, illetve biztosítja annak zavarhatás elkerülését). A SELV áramkörök –
hasonlóan mint a PELV vezetők - elkülönítendők az egyéb áramköri vezetőktől (lásd 4.2 pont) 
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4.4 ÖNÁLLÓ TÁPEGYSÉGŰ 12VDC KIMENET  

Tápegység adatok (PS12)  
Tipus:     MINI-PS-100-240AC/10-15DC/2  
Bemeneti névleges feszültség:  100VAC..240VAC, 50Hz  
Bemeneti feszültség tartomány:  85..264VAC  
Áramfelvétel (névl.terhelés):  kb. 0,2A  
Bemeneti áramkorlátozás (25C):  <15A (1,7 A2s) 
Hálózatkimaradás áthidalása:  >120ms (In, tip.)  
Bemeneti biztosító:   2A (lomha, belső)  
Kimeneti feszültség:   12VDC +/-1% (beállítható 10..15VDC)  
Kimeneti áram / Power Boost:  2A/2,3A  
Veszteségi teljesítmény:   1W /7W  (üresjárás/névleges terhelés)  
Környezeti hőmérséklet (üzemi):  -25..+70C  
 
A tápegység szekunder oldala a fiók-hátlap dugaszolható kapcsain érhető el. Függő 
csatlakozóba a fogyasztói vezeték csavarszorítással kötendő (max.2,5mm2). A csatlakozó álló 
és függő része is közvetlen érintés ellen védett kivitelű. A kimenet be/kikapcsolóval nincs 
ellátva (rendeltetése állandó üzemű biztonsági tápellálás), túláramvédelmét a tápegység belső 
biztosítója látja el. 
 
A kimenet érintésvédelme SELV „biztonsági törpefeszültség” (2-vezetékes, földeletlen DC). A 
csatlakoztatott áramkör vezetői sehol nem földelhetők (lásd 4.3 pont), és elkülönítendők az 
egyéb áramköri vezetőktől (lásd 4.2 pont). 
 
 

4.5 VILLAMOS SZERELÉS 
Szerelésanyagok (4.5.1 táblázat)  

Megnevezés Tipus Db 
Stab.tápegység 230V/24DC  MINI-PS-100-240AC/24DC/4A  1 
Stab.tápegység 230V/24DC  MINI-PS-100-240AC/24DC/1,3A  4 
Stab.tápegység 230V/12DC  MINI-PS-100-240AC/10-15DC/2A  1 
Teljesítmény relé+aljzat 230VAC, 2-morse  REL-MR-230AC/21-21 + PR1-BSC2/2x21  1 
Jelző lámpa 230V (p) panel dia.14  Glimm-230V-piros  2 
Biztosító foglalat (W ichmann) panel dia.11 PTF/35 (5x20, PCB-fuse)  13 
Billenőkapcsoló 6A, 250V (LED)  W IP12LED piros 230V (dia.20,2)  11 
Sokapocs jelölő (1-40)  ZBF-5,QR:FORTL.ZAHLEN  80 
Öntapadós jelölő csik (1-40)  SK-5,08/3,8:FORTL.ZAHLEN  2 
Szigetelt érvéghüvely  1,50/N  120 
Szigetelt érvéghüvely  2,50N  40 
Műa.szig.v.rézvezeték (300/500V)  0,5mm2, (s )  36m 
Műa.szig.v.rézvezeték (1kV)  1mm2, 1,5mm2, (f, k, z/s)  5m 
 
A belső huzalozás feszültség nemenként kötegelt és vázhoz rögzített elrendezésű. A 230V-os 
és 24V-os (PELV, SELV) huzalok elkülönülten kötegeltek és egymástól fizikailag szét-
választottak. A huzalok egy-eres hajlékony (sodrott) Cu vezetékek. Alkalmazott színek: 

 
Fázis vezető (L): - fekete   24VDC vezető:  - sárga  
Nullavezető (N): - kék    Védővezető (PE): - zöld/sárga  
 

A 230V-os vezetők és védővezető legalább 1000V, a 24V-os vezetékek legalább 500V 
névleges szigetelésűek. A vezetékvégek kapocspontba kötése mindenhol műanyag szigetelésű 
érvég saru/hüvely használattal szerelt. A sorkapcsok álló és függő része is gyártónál 
számozott. 
 
A fiók vázszerkezete és a PELV kimenetű 4A-es tápegység negatív pontja z/s védővezetővel 
csatlakozik a fiók védőföldeléséhez (betáplálás zöld/sárga védőkapcsa). 
 
A villamos szerelés adatait a 4.0.2 ábra részletezi. 
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5 ÜZEMBEVÉTEL  
A készülék beépítés és villamos csatlakoztatás értelemszerű. A bizonylatolt – gyártónál tesztelt 
– fiók, helyreszerelés és feszültség alá helyezést követően bekapcsolható.  
 
Ha megrendeléskor a leágazói fogyasztók megnevezésére nem került sor, akkor az elő lapot 
üzembe helyezéskor szükséges ellátni felirat címkékkel.  

6 KEZELÉS, KARBANTARTÁS 
A beépített tápegységek és szerelvények nagy megbízhatóságúak, hosszú élettartamúak, 
különösebb kezelést-, karbantartást nem igényelnek.  
 
Állag megőrzés érdekében a vonatkozó általános Villamos Biztonsági Szabályzat tartandó be. 
VBSZ szerint - ha egyéb felhasználói szabályzat vagy előírás másképp nem rendelkezik - akkor 
a megfelelő állapot időszakos felülvizsgálatának gyakorisága 3 év. A felülvizsgálatot az 
MSZ2364-610 szabványban előírt eljárással kell lefolytatni.  

7 SZÁLLÍTÁS, TÁROLÁS  
Az elosztóegység hullámpapírba/fóliába csomagoltan szállítható.  
Ha a készülék tárolásra kerül, akkor zárt műszer raktározási követelményeknek megfelelő 
száraz fűtött helyiségben történjék. A tárolási hőmérséklet +0..+40C fok legyen, a megengedett 
relatív légnedvesség tartalom max.80%.  

8 GARANCIA  
A BNS Mérnökiroda Kft a PW R-B24K típusú készülékre a beüzemelés napjától számított 

12 hónapig-, de legfeljebb a szállítási szerzõdésben vállalt üzembeadás 
napjától számított 18 hónapig terjedõ garanciát vállal. 

Ha a szállítási szerződésben vállalt üzembeadás napjától számított 6 hónapon belül 
a készülék üzembe helyezése a vevő hibájából nem történik meg, a garancia a 
szállítási szerződésben vállalt üzembeadás időpontjától kezdődik. 

 
A vásárlót - garanciális időn belül - a meghibásodott készülék, alkatrész díjmentes kijavítása, 
vagy ha ez nem lehetséges, kicserélése illeti meg. Gyártó saját belátása szerint dönthet a csere 
vagy javítás mellett. A garanciát meghosszabbítjuk azzal az időtartammal, amely a hiba 
bejelentéstő l addig az időpontig tart, amíg a vevő a berendezést rendeltetésszerűen nem 
használhatta. 
 
Nem tekinthető garancia szempontjából hibának, ha a meghibásodás az átadás után keletkezett 
rendeltetésellenes használat, átalakítás, szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi- vagy 
egyéb kár okból következett be. 

9 SZERVIZ  
Kérdéseivel, felmerülő karbantartási problémáival forduljon szervizt nyújtó cégeinkhez az alábbi 
címeken: 
 
BNS MÉRNÖKIRODA Kft 
1131 Budapest, Szent László utca 184. 
Telefon: (1)-456-0596, Fax: (1)-215-4521, 
Email: office@bns.hu 
 
VABEKO MŰSZAKI, KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ Kft 
H-8600 Siófok, Fő utca  260. 
Telefon: (84)-311-310, Fax: (84)-315-016, 
Email: vabeko@vabekokft.hu  
 
Tartozék: Gépkönyv, bizonylat 1-1pld 
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Kiállító:  Rendeltetés: 

BNS MÉRNÖKIRODA Kft  ____________________ (helység) 
H-1131 Budapest, Szent László u. 184.  ____________________ (objektum) 
Tel/Fax: 36 (1)-215-4521  ____________________ (vevő cég) 
E-mail: office@bns.hu   

   
   
 MINŐSÉGI BIZONYÍTVÁNY   

 (Műszaki jellemzőket tanúsító nyilatkozat)  
   
   
A termék szabatos megnevezése:  Gyártási szám: 

   
PWR-B24K kettős betáplálású tápegység fiók  ITJ szám: 

  - 
Mennyiség: Súly és (vagy) méret: Cikk szám: 
 kb.5kg - 

1db 133x 483x319mm (h,w,d) Egyéb azonosító adat:   

  MNJ-PWR232005 
Gyártás v. importálás időpontja:  Csomagolás: 

   
  Fólia  

Forgalmazható (felhasználható):   
igen   

   
Szállítási, raktározási előírások:   
   

száraz, fedett helyen   
   
A termék lényeges tulajdonságai, szabatos műszaki adatokkal:   

A termék a PWR-B24K jelű dokumentációnak megfelelően,   
az MSZ2364 szabvány előírásainak betartásával készült.   

Névl.feszültség: 250VAC, 50Hz, 6A   
ÉV: I.osztály   

Villamos biztonság: EN61558-2-17 trafó, EN50178 (PELV), EN60950 (SELV)   
Minősítés, osztályba sorolás:   

MEGFELEL   
   

A termék minőségének ellenőrzésére alkalmazott vizsgálati (mérési, átvételi) módszer:    
Szemrevételezés, működés próba (feszültség alatt)   

Villamos érintésvédelmi ellenőrzés (MSZ2364-M1)   
   

Használati, kezelési előírás:   
Gépkönyvi dokumentáció szerint.   

   
Egyéb adatok:  A minőségi bizonyítvány kiállítójának aláírása: 

   
  Kelt, bélyegző:  _________________________ 

   
  ____________________ 
  (Műszaki ellenőr) 
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