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Niezawodne zasilacze buforowe
z modułem bezpieczników

Przedstawiamy kolejną odsłonę znanego na rynku CCTV zasilacza buforowego AUPS w wersji 42W (3,5A). 
Dodatkowo do oferty wprowadzony zostaje 8 wyjściowy moduł bezpiecznikowy umożliwiający łatwą 
dystrybucję zasilania do wielu odbiorników oraz zabezpieczenie przeciążeniowe każdego kanału.

AUPS-40-120-OF
Zasilacz buforowy 12V 3,5A 42W
moduł do zabudowy

AF-P8-00-OF
Moduł bezpiecznikowy 8 x 0,75A
moduł do zabudowy

niewielkie rozmiary modułu

szeroki zakres napięcia wejściowego

niezależne zabezpieczenie każdego kanału
wyjściowego przed zwarciem i przeciążeniem

wyraźna optyczna sygnalizacja stanu pracy

łatwy montaż w obudowach serii ABOX
posiadających otworowanie systemowe
w rastrze 10,8 mm

długi czas podtrzymania zasilania 
w porównaniu z klasycznymi systemami
wykorzystującymi zasilacze UPS

oszczędność energii oraz niskie nagrzewanie wnętrza 
obudowy dzięki wysokiej sprawności zasilacza (92%)

zabezpieczenia przeciwzwarciowe (SCP), przeciążenio-
we (OLP), termiczne (OHP) i przepięciowe

ochronę akumulatora przed nadmiernym 
rozładowaniem (UVP), przeciążeniem oraz 
odwrotnym podłączeniem

możliwość uruchomienia bez zasilania sieciowego
(z akumulatora)

wyjścia techniczne OUF i ACF 
(kontrola pracy oraz integracja 
z innymi systemami)

łatwy montaż w obudowach serii 
ABOX posiadających otworowanie 
systemowe w rastrze 10,8 mm

149,00zł NETTO

 39,00zł NETTO



AUPS-40-120-E

Zasilacz buforowy SMPS 12V, Vin 230VAC, Vout 
10,8 ...13,8VDC, Iout 3,5A, Ich 1,5A, Pout 40W, 
obudowa wewnętrzna ABOX-E (1x AKU 7Ah)

229,00zł NETTO

AUPS-40-120-F

Zasilacz buforowy SMPS 12V, Vin 230VAC, Vout 
10,8...13,8VDC, Iout 3,5A, Ich 1,5A, Pout 40W, 
obudowa wewnętrzna ABOX-F (1x AKU 18Ah)

264,00zł NETTO

AUPS-40-120-L1

Zasilacz buforowy SMPS 12V, Vin 230VAC, Vout 
10,8...13,8VDC, Iout 3,5A, Ich 1,5A, Pout 40W, 
obudowa zewnętrzna ABOX-L1 (1x AKU 7Ah)

249,00zł NETTO

 AUPS-40-120-XL1

Zasilacz buforowy SMPS 12V, Vin 230VAC, Vout 
10,8...13,8VDC, Iout 3,5A, Ich 1,5A, Pout 40W, 
obudowa zewnętrzna ABOX-XL1 (1x AKU 18Ah)

329,00zł NETTO

Potrzebujesz ten zasilacz w innej obudowie?

Skompletuj jak lubisz wykorzystując serię naszych obudów ABOX



+48 12 378 94 02
kontakt@atte.pl

ul .  3 Maja 5
32-400 Myślenice

AUPS-70-120-OF / -E / -F / -H / -L1 / -XL1 AUPS-100-120-OF / -F / -H / -XL1

Opis Zasilacz buforowy SMPS; Vin 230VAC; 
Vout 10,8...13,8VDC; Iout 3,5A; Pout 42W

Zasilacz buforowy SMPS; Vin 230VAC; 
Vout 10,2...13,8VDC; Iout 6A; Pout 72W

Zasilacz buforowy SMPS; Vin 230VAC; 
Vout 10,2...13,8VDC; Iout 8A; Pout 100W

42W - ciągła
60W - maksymalna (ładowanie)

72W - ciągła
96W - maksymalna (ładowanie)

100W - ciągła
120W - maksymalna (ładowanie)

-25 ... +50°C -25 ... +50°C -25 ... +50°C

moduł AF-P8-00-OF moduł AF-P8-00-OF moduł AF-P8-00-OF

3,5A - ciągły
5A - maksymalny (ładowanie)

6A - ciągły
8A - maksymalny (ładowanie)

8A - ciągły
10A - maksymalny (ładowanie)

Prąd wyjściowy

Moc zasilacza

92% @40 W 90% @70 W 90% @100WSprawność

do 1,5A 1A lub 2A 1A lub 2APrąd ładowania
akumulatora

żelowy lub AGM 12V żelowy lub AGM 12V żelowy lub AGM 12VAkumulator

OUF – brak napięcia DC_OUT (NC)
ACF – brak napięcia AC_IN (NC)

OUF – brak napięcia DC_OUT (NC)
ACF – brak napięcia AC_IN (NC)

OUF – brak napięcia DC_OUT (NC)
ACF – brak napięcia AC_IN (NC)

Wyjścia
techniczne

przeciwzwarciowe (SCP), 
przeciążeniowe (OLP), 

termiczne (OHP), przepięciowe, 
przed nadmiernym rozładowaniem 

akumulatora (UVP)

przeciwzwarciowe (SCP), 
przeciążeniowe (OLP), 

termiczne (OHP), przepięciowe, 
przed nadmiernym rozładowaniem 

akumulatora (UVP)

przeciwzwarciowe (SCP), 
przeciążeniowe (OLP), 

termiczne (OHP), przepięciowe, 
przed nadmiernym rozładowaniem 

akumulatora (UVP)

Zabezpieczenia

Temperatura
pracy
Rozbudowa
do 8 wyjść

Model AUPS-40-120-OF / -E / -F / -L1 / -XL1 AUPS-70-120-OF / -E / -F / -L1 / -XL1 AUPS-100-120-OF / -F / -H / -XL1

Zestawienie zasilaczy buforowych 12VDC

AUPS-70-120-OF / -E / -F / -H / -L1 / -XL1 AUPS-100-120-OF / -F / -H / -XL1

7Ah 2x7Ah / 1x18Ah 4x7Ah / 2x18Ah 4x7Ah / 2x18Ah 7Ah 2x7Ah / 1x18Ah

Opis AUPS-40-120-E
AUPS-70-120-E

AUPS-70-120-H
AUPS-100-120-H

AUPS-40-120-L1
AUPS-70-120-L1-

AUPS-40-120-F
AUPS-70-120-F
AUPS-100-120-F

AUPS-40-120-XL1
AUPS-70-120-XL1
AUPS-100-120-XL1

Miejsce na 
akumulator

wewnętrzne wewnętrzne wewnętrzne wewnętrzne na zewnątrz na zewnątrzZastosowanie

Przepusty
kablowe

Montaż
modułów

Materiał

Kolor

Styk sabotażowy

Adapter słupowy

Model ABOX-E ABOX-F ABOX-H ABOX-R5U0 ABOX-L1 ABOX-LX1

Stopień ochrony IP20 IP20 IP20 IP20 IP56 IP56

Wymiary
(S x W x G) 250x200x85mm 320x300x90mm 450x400x140mm 440x220x180mm 190x240x90mm 220x300x120mm

Sposób montażu naścienny naścienny naścienny RACK 19" 5U naścienny naścienny

metal metal metal metal tworzywo tworzywo

biały mat biały mat biały mat grafitowy mat szary szary

tamper tamper tamper - - -

- - - - ADD-PMAL ADD-PMAXL

dystans do ściany; 
przepusty z tyłu 

obudowy

dystans do ściany; 
przepusty z tyłu 

obudowy

dystans do ściany; 
przepusty z tyłu 

obudowy

szczelina pokrywy; 
przepusty z tyłu 

obudowy

dławnice
1x M16; 1x M20

dławnice
1x M16; 1x M20

systemowe 
otworowanie

w rastrze 10,8 mm

systemowe 
otworowanie

w rastrze 10,8 mm

systemowe 
otworowanie

w rastrze 10,8 mm

systemowe 
otworowanie

w rastrze 10,8 mm

systemowe 
otworowanie

w rastrze 10,8 mm

systemowe 
otworowanie

w rastrze 10,8 mm

* każdy moduł zasilacza (OF - Open Frame) może być zakupiony oddzielnie i zamontowany w dowolnej z powyższych obudów

Zestawienie obudów z miejscem na akumulator


