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Czas podtrzymania 6h / 24h / 48h / 72h
(+dodatkowe 0,5h na alarmowanie)
Wysokość użytkowa Wysokość użytkowa: 24U,
42U, 45U (600x600), 46U, 50U (800x600)
Materiał obudowy Stal malowana proszkowo
Stopień ochrony obudowy IP 32 (wg EN60529)
Kolor RAL7035
Waga 140 ... 800 kg (w zależności od ilości
wzmacniaczy i akumulatorów oraz wysokości)

Zasilacz ZDSO-ESA-AK4 przeznaczony jest do zasilania
centrali dźwiękowego systemu ostrzegawczego ULTRAK
SINAPS DIVA8 zapewniając jej gwarantowane napięcie
48V dla maksymalnie 8 wzmacniaczy mocy (max. 4kW
na szafę) oraz gwarantowane napięcie 24V dla
kontrolerów i innych modułów DSO. Zasilacz jest
umieszczony w metalowej szafie rack 19", wraz z którą
jest sprzedawany. W szafie oprócz zasilacza znajdują
się akumulatory w ilości dostosowanej do
zapotrzebowań mocowych konkretnego systemu oraz
komplet paneli zabezpieczeń linii głośnikowych PZ-2.
Wysokość szafy dostarczanej dla konkretnego systemu
jest ustalana indywidualnie i uwzględnia wymaganą
ilość dostępnego wolnego miejsca dla kontrolerów i
wzmacniaczy, a także innych urządzeń, jak np.
odtwarzacze tła muzycznego. Szafa posiada
przeszklone drzwi przednie i pełne drzwi tylne. ZDSO-
ESA-AK4-ZAM to ogólny symbol szaf pod zamówienie.
Mieszczą się w nim wszelkie niestandardowe systemy,
np o czasie podtrzymania innym niż 6 lub 24 godziny,
niestandardowej ilości kontrolerów (np. duża ilość
małych mocowo stref).

Parametry techniczne  
Napięcie zasilania 230 / 400 V AC (-20 ... +10%)
Maksymalny pobór prądu z sieci 3x 7,8 (3x 15,6) A (z dodatkową kasetą)
Maks. ciągły prąd wyjściowy 60 (120) A (z dodatkową kasetą)
Akumulator 33Ah, 40Ah, 55Ah, 80Ah, 100Ah, 120Ah,

160Ah (maks. 2 szt. każdego typu, zależnie
od zapotrzebowania)

Zapas pojemności akumulatorów 0 ... 33 Ah (zależnie od zapotrzebowania
podstawowych komponentów na moc)

Czas podtrzymania 6h / 24h / 48h / 72h (+dodatkowe 0,5h na
alarmowanie)

Wysokość użytkowa Wysokość użytkowa: 24U, 42U, 45U
(600x600), 46U, 50U (800x600)

Wolne miejsce min 10% (min. 2U / 4U) (na urządzenia inne
niż komponenty DSO, jak np. odtwarzacze)

Moc wyjściowa 500 / 1000 / 1500 / 2000 / 2500 / 3000 / 3500
/ 4000 W RMS

Ilość kontrolerów 1 ... 6 (w zależności od wymaganej mocy i
ilości stref)

Ilość stref 8 / 16 / 24 / 32 / 40 / 48 (w zależności od ilości
kontrolerów - 8 str. na kontroler)

Materiał obudowy Stal malowana proszkowo
Stopień ochrony obudowy IP 32 (wg EN60529)
Wymiary podstawy 600x600 / 600x800 mm (zależnie od

wysokości - szafy 46/50U zawsze 800x600,
niższe zawsze 600x600)

Typ podstawy 45U i poniżej: kółka skrętne, 46U: kółka
nieskrętne, 50U: cokół (bez kółek)

Kolor RAL7035
Temperatura pracy -5 ... +40 °C
Waga 140 ... 800 kg (w zależności od ilości

wzmacniaczy i akumulatorów oraz wysokości)

Merawex ZDSO-ESA-AK4-ZAM
Zasilacz ZDSO-ESA-AK4, parametry ustalane indywidualnie, na zamówienie


