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Benning – teollisuuden virransyöttöratkaisut

ASENNUSVALMIIT ADC-VARAAJAT
Benningin ADC-sarja on kompakti asennusvalmis ratkaisu akkuvaraajaksi ja tasasähkön syöttöön teollisuudenkäyttökohteisiin.
Asennusvalmiita järjestelmiä on saatavana seinäasennukseen sekä 19” telineisiin.
ADC-moduuleja on saatavilla 12 V, 24 V, 48 V, 60 V ja 108 V (110 V) tasajännitteellä, 300 W- ja 600 W
-versioina. Kytkemällä 110 VDC -moduulit sarjaan, saadaan 220 V jännite ja rinnankytkennällä riittävä lähtövirta.Käyttövalmiit
ADC-varaajat:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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0,3 – 2,4 kW
24 – 220 VDC
LED-näyttö, ohjaus ja asetukset käyttöpaneelin painonapeista
toiminnallisuudet lyijy- ja NiCd-akkujen lataukseen (kestovaraus/pikavaraus/tasausvaraus)
lämpötilakompensointi akkujen latauksessa
automaattiset akuston purkutestit
hälytykset led-merkkivalolla
maasulunvalvonta
2 kpl hälytyslähtöjä

Benning – teollisuuden virransyöttöratkaisut

RÄÄTÄLÖIDYT VARAAJAT, VAIHTOSUUNTAAJAT JA DC-DC-MUUNTIMET
Järjestelmät perustuvat Benningin standardimoduuleihin ja -komponentteihin. Järjestelmät suunnitellaan ainaasiakkaan
tarpeen mukaan.
Järjestelmäsuunnittelussa kriteereinä voivat olla:
•
•
•
•
•
•
•
•

hakkuri / tyristori varaajat
moduulien jäähdytys puhaltimilla taikka vapaasti tuulettuva
teho ja kapasiteetti
valvonta ja hälytykset
jakelu ja suojaukset
kytkennät ja kaapelointi
järjestelmäkaapit ja IP-luokitus
akustot ja telineet/kaapit

Järjestelmäratkaisut varustetaan kohteen vaatimilla ominaisuuksilla ja toiminnallisuuksilla:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

jännitealue 24 – 220 VDC
0,6 kW ylöspäin
sähkönjakelu tarpeen mukaan
toiminnallisuudet lyijy- ja NiCd-akkujen lataukseen (kestovaraus/pikavaraus/tasausvaraus)
automaattiset akuston purkutestit
hälytykset led-merkkivalolla
yli-/alijännitesuojaus
maasulunvalvonta
lämpötilakompensoitu varaus
muokattavat hälytykset ja relelähdöt
etähallintamahdollisuus
modulaarinen ratkaisu, hot swap -moduulinvaihto
akusto voi olla samassa kaapissa
3

BENNING-TUOTTEET
NYT CELLTECHILTÄ
Celltech on yksi Suomen johtavista akku-, paristo- ja
virransyöttöjärjestelmien
toimittajista.
Olemme
toimineet alalla jo 30 vuotta. Ammattitaitoisella henkilökunnallamme on monipuoliset taidot ratkaista
asiakkaidemme tarpeita ja haasteita.
Benning on luotettavien ja tehokkaiden virransyöttöjärjestelmien toimittaja vaativiin kohteisiin, kuten
teollisuuteen, tietoliikenteeseen, terveydenhuolto- ja
sairaalateknologiaan. Benning tunnetaankin kansainvälisesti laadun edelläkävijänä. Celltech maahantuo ja
myy Benning-tuotteita Suomessa.
Celltech vastaa myös Benning-laitteiden huollosta,
varaosista ja asennuspalveluista. Teemme huoltoja ja
asennuksia virransyöttöjärjestelmien lisäksi myös
akustoille. Huoltopalvelumme ovat vain puhelinsoiton
päässä!
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