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DC / DC Omvormers, niet geïsoleerd / zonder galvanische scheid. (Switch Mode Converter)
DC / DC Omvormers, met galvanische isolatie / scheiding (Switch Mode Galvanic) SMG
DC / DC Trailer Omvormer TDC 650 IP65 & Trailer BOOSTER / CHARGER (12 & 24V-30/50A)
TBC Trailer Booster/Charger IP65 & EURO 5-6 / “Blue motion” DC/DC lader IP65
SMG 100ips DC/DC lader IP65, met 3 staps laadkarakteristiek IU0U
Galvanic Isolator GI-16 & GI-32 (32A), De Corrosie Stopper!
Universal Battery Alert UBA, een intelligent alarm dat de gebruiker waarschuwt als de accu’s
opnieuw geladen moeten worden, bijvoorbeeld elektrisch voertuig, Scootmobiel ed. Of als
START-/STOP Systeem voor generator/aggregaat.
Battery Watch BW-01 & BW-02 (LED); BW-03 (Display), slim apparaat dat de status van de
accu op een intelligente manier weer geeft + alarmering.
Accu meter LCD display en (resetbare) uren teller, microprocessor gestuurd,
geschikt voor 12 – 48VDC batterij systemen (geen shunt nodig)
Battery Combining Diode, (om meerdere accu’s gescheiden aan te sluiten op één “gebruiker”,
b.v. nood-apparatuur) twee of meer DC stroom bronnen kunnen parallel gebruikt worden om een
kritische belasting/gebruiker te voorzien van stroom.
Diode Battery Isolator, het laden van twee of meer accu’s uit een (wisselstroom) dynamo of
lader, zonder dat de accu’s aan elkaar aangesloten zijn).
Accuscheider/scheidingsrelais (Battery Separator / Battery Combining Relay), microprocessor
gestuurd power relais voor gebruik bij laden en scheiden van de startaccu met de gebruikers
accu, deze voorkomt dat de startaccu leeg raakt zodat de motor nog gestart kan worden.
Universal Battery Separator UBS IP67, Aansturing om een gewoon relais “intelligent” te
maken, zodat deze als scheidingsrelais kan functioneren. Ook als spanningsafhankelijke
schakelaar te gebruiken=> AAN als het voertuig geladen wordt of lader actief is.
Bi stabiele relais: serie BRB-BGB-BDB-BSB 250; 0V / 0mA consumptie/verbruik & uiterst lage
werkstroom, geschikt voor hoge stroom 250A continue, IP67.
Battery Guard / Battery Protect, / Accubewaker, schakelt (zonder relais) niet essentiële
belastingen af voordat de accu geheel ontladen is, zodat de motor nog gestart kan worden.
Battery Guard (Battery Protect / Accubewaker) Specificaties
SmartFuse => Accu bewaker + elektronische zekering / „Fuse“ + Accu hoofd Schakelaar met
alarm contact (zonder relais met MOSFET halfgeleiders en dus geen vonkvorming!)
PIR DC-Switch (PDS-10), 12/24V-10A, Passief Infrarood beweging schakelaar voor 12/24V
systemen
PIR LED Switch (PLS-1), 12/24V, Passief Infrarood beweging schakelaar + 1W CREE LED voor
12/24V systemen
Battery Equalizer BE24/1, 2x 12V in serie=> 24V, “balans” in spanning te houden tijdens het
laden; ook zeer geschikt voor Lithium Iron Phosphate (LiFePO4) batterijen!
Power Monitor PM04-3, 24/48V, om meerdere in serie geschakelde batterijen (accu's) te
controleren. Geschikt voor 24 en 48 Volt systemen.
BrightLine LED-armaturen, modulair PCB; BrightLine Hoek LED lamp 40°, kijk hoek 120°
BrightLine LED-armaturen, + Waterproof IP67 (BLW); extra uitvoering: PIR-DIM-Switch;
Instap verlichting op maat (anti slip profiel); Kantel/Tilt-sensor Type AS-01.
PowerSafe, plug & play IP65 (EU) isolatiebewakers / 230V beveiliging.
Elektrische veiligheid bij voertuigen! & 230V aansluit kit + wcd + alle benodigdheden
Het verschil tussen lineair en “Switched-Mode” type DC / DC Omvormers;
Verschil met of zonder galvanische isolatie / scheiding
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2 Jaar Garantie
Markt:

Toepassingen (Batterij/accu voltage 6—120V DC)

Maritieme sectoren bijvoorbeeld
Boot/Schip/Jacht
Mobiele markt (automotive) /
Revalidatie markt

Navigatie-, communicatie- en radio apparatuur - mobiele telefoon - HiFi systemen – boordcomputer
continu voorziening van elektrisch (DC) vermogen; laden van accu’s
Elektrische rolstoelen en scootmobielen - Politie/Ambulance/Brandweer - (Boot)trailer - Truck / Bus –
mobiele markt - speciale- / Service auto’s– Campers- ondersteunende voertuigen - Demonstratie truck DTM/Rally wagens
Vork/Hef (lift) truck – Elektrische voertuigen – Voertuigen met 2 ingebouwde stroombronnen: politieauto’s,
ambulances, militaire voertuigen, vaartuigen, jachten, vliegtuigen, noodstroomaggregaten met meer dan
een accu aan “boord”
Betrouwbare en constante stroomvoorziening, apparatuur heeft een stabiele stroomvoorziening met de
juiste voltage
Stroomvoorziening oplossingen voor off-grid, autonome stroom (DC) voorziening
Back Up Power (DC/DC), noodstroom apparaten.

Intern Transport
Industrie
Telecommunicatie
Autonome PV-Solar systemen
back-up power/energy systemen

Specials en/of private label op aanvraag / Voor meer info zie ook de manuals
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Een “iesy” breed assortiment DC/DC Omvormers

Serie iesy SMC

Een complete lijn van DC/DC omvormers van hoge kwaliteit in een
compacte behuizing. Deze serie is bij uitstek geschikt voor toepassingen die
stabiel moeten zijn met een lage warmte ontwikkeling en bovenal een laag
energieverbruik.
De meeste lage spannings apparatuur, b.v. navigatie en radio apparatuur,
mobiele telefoons, of hi-fi systemen, zijn ontworpen voor 12 Volt. Met een
“iesy” DC/DC omvormer wordt die stabiele 12Volt spanning geleverd uit een
24 Volt systeem. Deze “iesy” producten worden ook onderscheiden door
een hoog rendement, samen met absolute veiligheid.
Een minderwaardige omvormer kan leiden tot onherstelbare schade aan uw
12 Volt systeem, met het gebruik van een “iesy” spannings omvormer kan
men dergelijke problemen.
Naast de standaard (niet geïsoleerde) omvormers van 24 V tot 12 V, is een
breed scala van andere modellen beschikbaar.

DC / DC Omvormer
Niet gescheiden / ongeïsoleerd
(Switch Mode Converter)

De SMC 5, 20, 30 & 60 kan ook gebruikt worden als een
13.8VDC accu lader

De "iesy" SMC 5, 20, 30 en 60 kan ook worden gebruikt als een 13,8VDC
accu lader, via een 24V-systeem, om bijvoorbeeld een 12V start of
accessoire accu te laden. Twee apparaten SMC 60 kan parallel worden
aangesloten om een 120 A accu lader te verkrijgen!

SMC 5 (IN: 18-35Vdc - UIT: 13,8Vdc/5A)
iesy DC / DC-omvormer en accu lader: Omdat de meeste
apparatuur is ontworpen voor gebruik op een 12V boord
systeem is het noodzakelijk om een omvormer te
gebruiken op 24V boordsystemen (vrachtwagens,
bussen, enz.) en deze 24V om te zetten naar een
betrouwbare en veilige 12V. Het is belangrijk om zo
weinig mogelijk energie te verbruiken en zo weinig
mogelijk warmte te produceren in dit proces, waardoor
het brandstof-efficiënt en dus milieuvriendelijk is.
Verschil, met of zonder galvanische scheiding=>pag.18

SMUC 10 (Switch Mode Up Converter)

Type
SMC 5*
SMC 8
SMC 10-MEM **
SMC 12
SMC 20 *
SMC 30 *
SMC 60 *
SMC 6HV
SMUC 5 (Step-Up)
SMUC 7 (Step-Up)
SMUC 10 (Step-Up)
SMUC 20 (Step-Up)
SMUC 32-5 (Step-Up)

SMC 60 (2x SMC 60 Parallel => 120 A)

Ingang (VDC)
18-35
18-35
18-35
20-35
20-35
20-35
20-35
24-60
5-7
9-18
9-18
9-18
10-30

Uitgang (VDC)
13,8
13,6
13,6
13,6
13,8
13,8
13,8
12,3
12
24
24
24
32

Stroom (A)
5
8
10
12
20
30
60
6
5
7
10
20
5

Vermogen (W)
69
109
136
158
276
414
828
74
60
175
250
500
160

Gewicht (g)
170
262
262
262
477
600
1200
240
270
310
500
1000
310

Afm. LxBrxH (mm)
68x88x49
98x88x49
98x88x49
98x88x49
126x88x49
151x88x49
176 (151)x88x98
86x88x49
98x88x49
98x88x49
126x88x49
126x88x98
98x88x49

* Alle modellen met 13,8 V uitgang, kunnen als 12V acculader worden gebruikt, bijv. om een 12 Volt start- of accessoire accu te laden in een 24V systeem.
Opmerking: twee eenheden SMC 60 parallel geschakeld geeft een 120 A omvormer / lader!.
** De SMC 10-MEM heeft een extra “memory” (geheugen) uitgang (max. 20mA) voor bijv. het geheugen (memory) in een auto radio (kanalen).

Gemeenschappelijke specificaties
Stabiliteit van de uitgangsspanning
Tolerantie van de uitgangsspanning
Ruis
Nullast stroom
Rendement
Isolatie (galvanische gescheiden producten)
Omgevings temperatuur
Humidity
Behuizing
Elektrische aansluiting

2 % (SMUC 7 & SMUC 10: + 0% / -5%)
3%
< 50 mV rms
< 25 mA (omvormers met galvanische scheiding)
Niet galvanisch gesch.: approx. 92%
Galvanisch gesch.: approx. 85%
> 400 Vrms tussen ingang, uitgang en behuizing
- 20 to + 30°C (0 to 90°F). Daarna vermogen lineair afnemend tot 0 A bij 70°C
Max 95% (niet condenserend)
Geanodiseerd aluminium, zwart
6,3 mm faston’s (2.5 inch) push-on flat blade connector

Beveiliging: Stroom
Temperatuur
Ompolen
Overspanning
Normen:
Emissie
Immuniteit
Automotive Directive

Kortsluit vast
Verlaging van de uitgangsstroom
Zekering en ompool diode in de ingang
Varistor
EN 50081-1
EN 50082-1
95/45/EC
Specials en/of private label op aanvraag / Voor meer info zie ook de manuals
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Welke voltage u ook nodig heeft: SMG-series nu met 48VDC uitgang en
met instelbare uitgangsspanning voor 200 & 360W reeks

Serie iesy SMG

DC / DC Omvormer
Met galvanische isolatie / scheiding
(Switch Mode Galvanic)

De iesy SMG-serie is een unieke serie galvanisch gescheiden van hoge kwaliteit DC /
DC-omvormer. De in- en uitgangen zijn compleet galvanisch gescheiden / geïsoleerd
waardoor ze volledig interferentie-bestendig zijn.
De omvormer maakt gebruik van de "switch mode" technologie, wat resulteert in een
compacte, lichtgewichte behuizing en een veilig, betrouwbaar en efficiënt apparaat. Het
apparaat genereert weinig warmte, waardoor het gemakkelijk is om een gunstige locatie
voor de installatie te vinden. Deze serie is bij uitstek geschikt voor toepassingen die
stabiliteit, een bescheiden ontwikkeling van warmte en bovenal een laag energieverbruik
(stand-by stroom <25mA) vereisen!
Beveiligingen: overbelasting / kortsluiting, overspanning, oververhitting omgekeerde
polariteit. Markten: industrie, intern transport, telecommunicatie, maritieme markten,
mobiele markten en vliegtuigen.

De iesy SMGCH 12A (12V=>27,6V/12A): een 24V acculader met
galvanische isolatie; SMGCH 10A is een 6V/10A lader uit 12V systeem.

Om een 24V batterij te laden van een 12V systeem. Ingang 9 – 18 V, uitgang 27,6 V,
stroom 12 A, geforceerde koeling. Met dit type is ook de uitgangsspanning instelbaar met
een potentiometer. De SMGCH 10A=>een 6V batterij op te laden uit een 12V systeem.

Extra ruime ingangsspanning bereik:
iesy SMG 3A (7-35V=>12V/3A

De SMG 3A is een galvanisch gescheiden omvormer met een zeer brede
ingangsspanning bereik, geschikt voor zowel 12 V en 24 V-systemen, met een vaste
12,6V uitgang. Ingang 7 – 35V, uitgang 12,6V, stroom 3A, neemt lineair af van 3A bij 18V
tot 1,5A bij 7V.

SMG 3A

SMG 2424/360

* SMG 1248/400W

------------------------------------------------------------------------Converters duiden DC/DC-omvormers aan met
verschillende brede ingang spanningsbereik en een
scala aan een vaste uitgangsspanning. Daardoor
kunnen deze omvormers ook dienen om de
voedingsspanning te stabiliseren voor de aangesloten
apparatuur!
Ook worden bijvoorbeeld autoradio’s, zenders of
mobiele (telefoon) adapters als 12 Volt modellen
aangeboden in grote variëteit. Dezelfde apparatuur
voor 24 Volt zijn in verhouding veel duurder bij
geringere aanbod.
Voor deze doeleinden is het verstrekken van de iesy
SMG omvormers een prijsgunstige en gemakkelijk te
installeren oplossing voor het bedienen van de 12 Volt
apparaten in vrachtwagens, bussen en bouwmachines.
Verschil, met of zonder galvanische scheiding=>pag.18

* SMG 1248/400 met „Coupler“ (12VDC=>48VDC/400W); SMG Serie: De ingangen kunnen parallel gekoppeld worden, de uitgangen in
parallel- en in serie-schakeling. SMG Serie 200W & 360W: Instelbare uitgangsspanning + / - 10%

Type
SMG 1212-100
SMG 2412-100
SMG 4812-100
SMG 7212-100
SMG 1224-100
SMG 2424-100
SMG 4824-100
SMG 7224-100
SMG 2448-100
SMG 4848-100
SMG 1212-200
SMG 2412-200
SMG 4812-200
SMG 7212-200
SMG 1224-200
SMG 2424-200
SMG 4824-200
SMG 7224-200
SMG 2448-200
SMG 4848-200
SMG 1212-360
SMG 2412-360
SMG 4812-360
SMG 7212-360
SMG 1224-360
SMG 2424-360
SMG 4824-360
SMG 7224-360
SMG 2448-360
SMG 4848-360
SMG 3A
SMGCH 10A
SMGCH 12A

Ingang (VDC)

Uitgang (VDC)

Stroom (A)

9-18
20-35
30-60
60-120
9-18
20-35
30-60
60-120
20-35
30-60
9-18
20-35
30-60
60-120
9-18
20-35
30-60
60-120
20-35
30-60
9-18
20-35
30-60
60-120
9-18
20-35
30-60
60-120
20-35
30-60
7-35
9-18
9-18

12,5
12,5
12,5
12,5
24
24
24
24
48
48
12,5
12,5
12,5
12,5
24
24
24
24
48
48
12,5
12,5
12,5
12,5
24
24
24
24
48
48
12,6
7,2
27,6

8
8
8
8
4
4
4
4
2
2
15
15
15
15
7,5
7,5
7,5
7,5
3,2
3,2
25
25
25
25
12,5
12,5
12,5
12,5
6,2
6,2
1,5 - 3
10
12

Vermogen (W) Gewicht (g)
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
19 - 38
72
330

Afm. LxBrxH (mm)

500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
1400
1400
1400
1400
1400
1400
1400
1400
1400
1400
270
500
1400

Galvanisch gescheiden
SMG xx/yy-100W
SMG xx/yy-200W
Vermogen (W)
100 (12,5V/8A of 24V/4A)
200 (12,5V/16A, 24V/8A of 48V/4A)
Temp. stijging na 30 min. bedrijf bij vollast (°C)
25
30
Geforceerde koeling (temperatuur gestuurd)
nee
ja
Ingangsspanning (xx): 12 V (9 – 18 V) of 24 V (20 – 35 V) of 48 V (30 – 60 V) of 72 V (60 – 120 V)
Uitgangsspanning (yy): 12,5 V, 24V (of 48 Vdc uitgangsspanning voor 200 en 360W met ingangsspanning van 24 of 48Vdc)

152x88x49
152x88x49
152x88x49
152x88x49
152x88x49
152x88x49
152x88x49
152x88x49
152x88x49
152x88x49
182x88x49
182x88x49
182x88x49
182x88x49
182x88x49
182x88x49
182x88x49
182x88x49
182x88x49
182x88x49
160x163x64
160x163x64
160x163x64
160x163x64
160x163x64
160x163x64
160x163x64
160x163x64
160x163x64
160x163x64
86x88x49
152x88x49
160x163x64

SMG xx/yy-360W
360 (12,5V/30A, 24V/15A of 48V/7,5A)
30
ja

Specials en/of private label op aanvraag / Voor meer info zie ook de manuals
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De iesy DC/DC Trailer Omvormer TDC 650 IP65

Serie iesy TDC

Trailer Omvormer TDC 650

De Trailerconverter TDC650 maakt het mogelijk een 12V
(boot)aanhanger aan te sluiten op een 24V aansluiting.
Hiervoor zijn er 6 in- en uitgangen die elk de 24V
ingangsspanning omzetten naar 12V, onafhankelijk van
elkaar. Alle uitgangen kunnen maximaal 5 Ampère
leveren, voor o.a. remlichten, achterlichten, knipper
lichten.

Technische specificaties Trailer Converter
TDC650:

Ingangsspanning
12-30VDC
Uitgangsspanning
14,4VDC max.
Vermogen
40W
Stroom begrensd, Temperatuur begrensd & Kortsluit beveiligd
Beveiligd tegen verkeerd aansluiten aan de ingang
Afmetingens (220)125*163*64mm incl. aansluiting G=1,6kg
Niet galvanisch gescheiden; Behuizing IP65 waterdicht.

De iesy DC/DC Trailer BOOSTER / CHARGER IP65
Met de Trailer BOOSTER
maakt het mogelijk om
e
bijvoorbeeld uit een 12V systeem een 24V systeem (2
accu set) op spanning te houden/laden indien de
dynamo/motor draait. Met de CHARGER is de
e
uitgangsspanning hoger zodat de 2 set (semi-tractie)
accu’s geladen wordt, bijvoorbeeld bij laadkleppen met
cyclische belasting.
Technische specificaties Trailer BOOSTER/CHARGER:
1.
2.
3.
4.

BOOSTER: IN 12V => UIT 14,2V/50A (TBC 1)
BOOSTER: IN 12V => UIT 28,4V/30A (TBC2)
BOOSTER: IN 24V => UIT 28,4V/30A (TBC 3)
CHARGER: IN 12V => UIT 28,8V/30A (Uin>13,2V
Stopt@5min.) TBC 4.
5. CHARGER: IN 24V => UIT 28,4V/50A (Uin>26,4V
Stopt@5min.) TBC 5.
Andere uitgangsspanning, op aanvraag, bijvoorbeeld 28V of
28,6V. De Booster of Charger moet dicht bij de 2e accu
gemonteerd worden. Deze Charger wordt actief boven de 13,2V
(12V systeem) of 26,4V (24V) en meet of de 2e accu aanwezig
/aangesloten is. Indien niet, dan zal de Charger de uitgang
ontkoppelen (met MOSFET) na 5 minuten.

EURO 5-6 / “Blue Motion” Lader:
1.
2.

Type TBC SMUC30F: Start na 20 sec. bij
Uin ≥12,6V en schakelt af bij Uin<12,5V;
Uuit=14,4V max. 50A.
Type TBC SMUC30S: Met signaal draad
aansturing; indien motor (dynamo) aan staat
Lader=> AAN, als motor uit staat, Lader=>UIT.
Uuit=14,4V max. 50A.

G=2,38kg; Afmetingen: 315x165x60mm (LxBxH)

Technische specificaties DC/DC Lader
3 traps IU0U (IP65):

DC-DC acculader 3 traps IU0U IP65 met
e
„timer“ om 2 gebruikers accu met de juiste
laadspanning goed te kunnen door(vol)laden.
Mobiele markt: b.v. Politie-/
Ambulance- /service wagens of aanhanger
+ accu, de standaard bekabeling en
zekering blijven onveranderd. Eventueel in
combinatie met scheidingsrelais BS140 voor
de bulk-stroom lading, zie pag. 9.
Maritiem/boot markt:
e
b.v. bij de 2 accu t.b.v. hek-/boegschroef te
kunnen laden zonder gebruik van dikke
kostbare accukabels.

Serie iesy TBC IP65

Trailer Booster/Charger IP65
EURO 5-6 / “Blue motion” DC/DC lader
IP65
Blue Motion lader
De nieuwe generatie
energie zuinige
Euro 5/6 voertuigen zijn
vaak uitgerust met een
“lage voltage” dynamo,
de zg. “Blue Motion”
voertuigen,
om dan
een tweede accu te
laden zal dit met de
standaard scheidingsrelais niet goed gaan,
hiervoor is de iesy TBC
“EURO 5/6 charger”
geschikt welke laadt
met de juiste hoge
laadspanning
van
14,4V met max. 50A!
Er zijn momenteel 2
uitvoeringen standaard,
andere op aanvraag.

Euro 5-6 /“Blue Motion charger” 50A
Afb. type: TBC SMUC 30F
(IN: 9-18VDC =>OUT 14,4V/50A!)
Lage (ingang) Voltage lader, start
na 20 sec. vanaf 12,6V ingang,
schakelt af beneden de 12,5V
ingangsspanning.

**Andere EURO 5-6 laadt mogelijkheden op aanvraag**

Serie iesy SMG 100ips IP65

DC/DC lader met 3 staps laadkarakteristiek IU0U
SMG 100ips:
 In: 9-18VDC => Uit: 13,6V - 14,4DC / 6Amp. + timer
(zie ook manual)
 Geregelde DC - DC accu lader, 3 staps laadkarakteristiek IU0U
 Galvanisch gescheiden
 Afm. LxBrxH 152x88x49mm
 Waterdicht IP65, Gewicht: 700 g

Specials en/of private label op aanvraag / Voor meer info zie ook de manuals
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Preventie van elektrolytische corrosie

Van galvanische corrosie (roest) is sprake wanneer twee verschillende metalen in
elektrische contact gelijktijdig worden blootgesteld aan een elektrisch geleidende
vloeistof. Zeewater en, in mindere mate, zoet water zijn dergelijke vloeistoffen. In het
algemeen tast de meer actieve legering van het koppel bij voorkeur aan, terwijl het
minder actieve (edeler) materiaal kathodisch wordt beschermd. De mate van de
galvanische corrosie wordt veroorzaakt door meerdere variabelen zoals verhoudingen,
de geleidbaarheid van de vloeistof, temperatuur, aard van de materialen, enz.
Het is een misverstand dat galvanische corrosie alleen op treedt in metaal en aluminium
rompen. In feite kan het voorkomen op een boot, zodra een metalen deel (de as en
propeller/schroef) in contact komt met water. Galvanische corrosie zal snel oplossen
van uw anodes, en de as, schroef en andere metalen delen die in contact met water
komen, zodra de boot is aangesloten op de stroomvoorziening aan wal.
Om te voldoen aan de huidige CE standaard (ENISO 13297) moet bij de wal stroom
installatie op schepen en jachten de aarde draad worden verbonden met de
scheepsmassa. De scheepsmassa is weer verbonden met de scheepshuid,
brandstoftank, motor, schroef en schroefas, zink anodes, etc.. Doordat uw schip nu
geaard is zal bij een aardfout de wal aardlekschakelaar springen. Dit zorgt voor een
veilige situatie aan boord. Dit voordeel heeft echter ook weer een nadeel. Doordat alle
schepen nu verbonden zijn door middel van de walstroom aarde, ontstaat er
galvanische werking tussen schepen onderling en de wal. Dit komt omdat schepen en
wal kades van verschillende metalen zijn gemaakt. Zoals algemeen bekend zijn er
spanningsverschillen tussen verschillende metalen.
Om dit spanningsverschil weer op te heffen wordt er een zogenaamde galvanische
isolator tussen de walstroom aarde en het schip geplaatst. Deze galvanische isolator
zorgt voor een drempelspanning van circa 1Volt. Hiermee worden de
verschilspanningen tussen de metalen opgeheven.

Technical specification Galvanic Isolator GI-16 & GI-32:
Galv. Isolator GI-16/GI-32
Max. current
Peak current
Connections
Enclosure:
Material
Protection category
Weight
Dimensions (HxWxL)
Test

Waterproof
16 A / 32A
1600 A/20ms // 3200A/20ms
2x Bolt M6

Serie iesy GI-16 & GI-32

Galvanic Isolator => Voorkom corrosie!

iesy Corrosie stopper!

Omdat de galvanische isolator tussen de aardverbinding wordt geplaatst is
een degelijke constructie van levensbelang!
Daarom is de galvanische isolator in staat bij een aardfout een zeer hoge
stroom te verwerken. Vooral wanneer een laag gewicht gewenst is heeft de
galvanische isolator voorkeur boven de isolatie transformator. Uiteraard geeft
een scheidingstrafo hetzelfde resultaat als een galvanische isolator. De
Galvanische Isolator is opgebouwd uit geanodiseerd Aluminium koelprofiel en
de elektrische aansluitingen zijn van hoogwaardig materiaal. De
elektronische schakeling is ingegoten waardoor deze ook onder zware
omstandigheden zijn werk kan doen en verder geen onderhoud behoeft.

De aansluiting van de aarding (aarde draad) van de wal aansluiting
op de metalen delen van het vaartuig, leidt tot galvanische corrosie!
GI-16:

Anodisiertes Aluminium
IP 67 (100% waterproof)
1 kg
55 x 120 x 200 mm
ANSI/ABYC A-28

Universal Battery Alarm met buzzer en alarm contact, of als
Start-Stop systeem voor generator / aggregaat

De “iesy” UBA heeft drie hoofdprogramma's met zoemer / buzzer en alarm contact
voor bijvoorbeeld, elektrische voertuigen van 12V of 24V.
De eerste twee programma's moeten de gebruiker er aan herinneren dat het
elektrische voertuig weer moet worden opgeladen. Het derde programma is
bedoelt als een universeel onderspanning alarm voor 12V of 24V systemen.
START-/STOP systeem voor generator. Doordat de UBA over een alarm output
beschikt, is het mogelijk om hier een generator of acculader op aan te sluiten.
Deze zal dan bij onderspanning gestart worden en zodra de accu weer vol is, zal
deze gestopt worden.

Serie iesy UBA
Universal Battery Alert

Ø 45mm H=20mm

Specials en/of private label op aanvraag / Voor meer info zie ook de manuals
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Battery Monitor-Watch

"iesy" introduceert de Battery Watch, slimme apparatuur die de status

Serie iesy BW-01 & BW-02 (LED)
Battery Watch Monitor

van de accu op een intelligente manier weer geeft. Door het slim
combineren van componenten is er een product ontwikkelt dat met een
minimaal aan componenten een maximaal spectrum aan informatie geeft
in één oogopslag.
Als er op de Battery Watch een willekeurige spanning tussen 7 en 32
Volt wordt aangesloten detecteert het systeem zelf welke accu spanning
aanwezig is alvorens de status van de accu wordt weergegeven. Bij het
opstarten gaat de rode LED branden ten teken dat er spanning
aangesloten is. Na een halve seconde is het systeem klaar met het
initialiseren en verwerken van de gegevens die nodig zijn om te kiezen
op welke spanning de Battery Watch wordt ingesteld.
Daarna gaat het systeem kijken aan welke waarde de spanning voldoet
en geeft dit met behulp van drie LED's en een buzzer als volgt aan:
LED's 12V
Spanning > 14,8 Volt (standaard instelling) -> BUZZER EN LOOPLICHT
Spanning > 13,3 Volt -> GROEN/GEEL/ROOD ( LOOPLICHT )
Spanning > 12,4 Volt -> GROEN
Spanning > 11,6 Volt -> GROEN/GEEL
Spanning > 11,1 Volt -> GEEL
Spanning > 10,9 Volt -> GEEL/ROOD
Spanning > 10,5 Volt -> ROOD
Spanning < 10,5 Volt (standaard instelling) -> ALARMERING (LED EN BUZZER)



Met alarm “Buzzer”
iesy BW-01 & BW-02 (Spatwaterdicht boven)

BW01: 65x65x25mm & BW02: Ø 35mm (M32/T=20mm)
(BW-01: L x Br x H incl. 6,3 mm / 2.5 inches (Faston’s)
Gewicht: BW-01: 45 gr. & BW-02: 40 gr.

Met 24V => dubbele waarden van boven vermelde.

Battery Monitor Watch (paneel montage) 12/24V auto
detect, voor 2 batterijen / accu’s

Serie iesy BW-03 (Display)

Battery Watch Monitor

De iesy BW03 is een slimme batterij meter die de spanning van één of
meerdere accu's kan meten en weergeven. Ook kan hij een alarm
genereren op onder- boven- en verschilspanning.
Eigenschappen
Geringe inbouwdiepte
Meervoudige accubewaking
Programmeerbaar
Zeer laag stroomgebruik
Geschakelde alarm output (N.C.)
Auto Voltage Detection
Power-save functie
Gemakkelijke installatie
Spatwaterdicht van bovenzijde
Software volledig aanpasbaar aan wensen klant (bij aantallen)
Er kunnen in totaal 5 verschillende accu
configuraties op de BW03 aangesloten
worden. Dit zijn:
1.
2.
3.
4.
5.

Met alarm "buzzer"

iesy BW-03 (spatwaterdicht boven)
BW-03: Ø 60mm (M55 / T = 20mm)
Gewicht: 70 gr.

Aansluiting

1x 12V
1x 24V
2x 12V
2x 24V
1x 12V & 1x 24V

Display: Rood of Groen

LCD display: microprocessor gestuurde accu meter en (resetbare)
uren teller voor 12 – 48VDC batterij systemen (geen shunt nodig)

De “iesy” VHM geeft nauwkeurig de accu status weer met (resetbare) uren teller voor
bijvoorbeeld onderhoud status of bij verhuur van boten per uur. Aansluiting is eenvoudig,
daar er geen gebruik gemaakt wordt van een shunt. De “accu-tank” meter wordt
weergegeven door 10 LCD-balkjes en de uren teller d.m.v. numerieke LCD-display met
teller bereik van 00000 - 99999 uren.

Serie iesy VHM
Accu-/uren meter 12 - 48VDC

Ø 60mm
H=59mm

Specials en/of private label op aanvraag / Voor meer info zie ook de manuals
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Battery Combiner Schottky Diode om continue DC te garanderen

“iesy” diode “accu combineerder” wordt gebruikt om gegarandeerd continu
spanning te voorzien aan bedrijf kritische apparatuur, zoals bijvoorbeeld een
elektronisch motor controlesysteem. Met een diode “accu-combineerder”
kunnen twee of meer DC stroombronnen parallel worden gebruikt om kritische
belasting te leveren. Wanneer één stroombron uitvalt zal de kritische belasting
niet worden onderbroken. De iesy accu-combineerder is voorzien van een lage
spanningsval dankzij het gebruik van Schottky diodes: bij weinig stroom is het
spanningsverlies ongeveer 0,3 V en bij maximaal vermogen ongeveer 0,45 V.

Serie iesy BCD
Battery Combining Diode

Toepassing

Voor "Noodsituatie" gebruikers, die niet zonder spanning kunnen of zonder een
korte spanningsval, bijvoorbeeld bij de start van de motor. Dus wanneer altijd
voldoende spanning nodig is voor de gebruiker. Deze heeft "met de hand
schakeling" tussen 2 of 3 accu’s niet nodig. De totale capaciteit van de
accu/batterij is de som van alle accu’s, die zijn aangesloten.
Voorbeelden van “nood” gebruikers: VHF marifoon, navigatie, boordcomputer,
nooduitrusting en een elektronisch motormanagement-systeem.

iesy BCD 703 (70A / 3 accu’s)
Type
BCD 702
BCD 703

In (V)
12 / 24
12 / 24

Uit (V)
12 / 24
12 / 24

Stroom (A) / Gebruik Uit
70
70

Aantal accu‘s IN
2
3

Diode Laadstroomverdeler (met compensatie
Met een laadstroomverdeler kunnen meerdere accu’s gelijktijdig
geladen worden met één dynamo. Tijdens het ontladen zijn de
accu’s gescheiden door de diodes. Wanneer bijvoorbeeld de
accessoire accu ontladen wordt zal de start accu volledig geladen
blijven. De laadstroomverdeler kan toegepast worden in bijvoorbeeld
boten,
vrachtwagens,
campers
etc.
De
iesy
diode
laadstroomverdelers hebben dankzij de toepassing van de efficiënte
Schottky diodes een zeer laag spanningsverlies: slechts 0,3 V bij
weinig stroom en 0,45 V bij de maximale stroom. Opmerking: door
de laadstroomverdeler simpel aan te sluiten tussen de dynamo en
de accu, zal de laadspanning iets afnemen. Het resultaat kan zijn
dat de accu’s niet voor de volle 100% geladen worden en dat de
leeftijd van de accu’s wordt verkort. Alle modellen zijn voorzien van
een compensatie diode die gebruikt kan worden om de
dynamospanning iets te verhogen. Daarmee wordt het
spanningsverlies
over
de
laadstroom
verdeel
diodes
gecompenseerd.

iesy Laadstroomverdeler

Afm. LxBrxH (mm)
120x80x60
120x80x60

Serie iesy DB
Diode Battery Isolators Diode Block

diode)

DB 120-2C

Gewicht Kg
0,6
0,8

DB160-3C (Diode Block 160A / 3 accu’s + comp. diode)

Aansluitschema DB 120-3C

DB70-2C

DB90-2C

DB90-3C

Maximale laadstroom (A)
50
70
70
Maximale dynamo stroom (A)
70
90
90
Aantal accu’s
2
2
3
Kabel aansluiting
M6 bouten
M8 bouten
M8 bouten
Aansluiting compensatie diode
M4
M4
M4
Gewicht kg (lbs)
0,6 (1.3)
0,8 (1.8)
1,2 (2.6)
Afmetingen H x Br x L in mm
60x120x80
60x120x100 60x120x150
(H x W x L in inches) (2.4x4.7x3.2) (2.4x4.7x3.9) (2.4x4.7x6.0)

DB120-2C

DB120-3C

DB160-2C

DB160-3C

100
120
2
M8 bouten
M4
0,8 (1.8)

100
120
3
M8 bouten
M4
1,2 (2.6)

130
160
2
M8 bouten
M4
1,2 (2.6)

130
160
3
M8 bouten
M4
1,5 (3.3)

60x120x100
(2.4x4.7x3.9)

60x120x150
(2.4x4.7x6.0)

60x120x150
(2.4x4.7x6.0)

Specials en/of private label op aanvraag / Voor meer info zie ook de manuals
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60x120x200
(2.4x4.7x7.9)

Geen spanningsverlies! (universeel=> automatische spanning detectie 12/24V),
uitstekend alternatief voor laadstroomverdelers.

De iesy Accu scheider (BS/BSW) is een accu verbindings- en verbreek-relais voor gebruik in
systemen met meer dan één accu, voor bijvoorbeeld in boten, servicewagens, brandweerwagens
en campers. Het laadt veilig de extra accu en voorkomt startproblemen. Deze iesy accuscheider
bestaat uit een microprocessor gestuurd power relais dat accu's automatisch van elkaar loskoppelt
wanneer de spanning daalt onder een bepaalde waarde (een teken dat de accu's niet geladen
worden), en weer parallel schakelt wanneer de spanning over één van de accu's stijgt boven een
bepaalde waarde (een teken dat de accu geladen wordt).
De BS/BSW wacht totdat de accu, die aangesloten is op de actieve laad bron, 13,2 V (26,4 V)
voor minimaal 7 seconden heeft bereikt voordat extra accu’s parallel geschakeld en opgeladen
worden. Normaliter worden de accessoires aangesloten op de extra accu. Het systeem schakelt
uit als de accu spanning 12,8 V bereikt (25,6 V) voor minimaal 60 seconden. Op deze manier blijft
de start accu opgeladen. De Battery Separator / accuscheider is een uitstekend alternatief voor de
diode laadstroomverdeler of de FET laadstroomverdeler. Het belangrijkste kenmerk is dat er
vrijwel geen spanningsverlies optreedt, zodat de uitgangsspanning van dynamo en accu laders
niet hoeft te worden verhoogd. Een ander voordeel is dat de Battery Separator kan worden
gemonteerd zonder dat het bestaande circuit verbroken hoeft te worden. Dat maakt de Battery
Separator niet alleen zeer eenvoudig te installeren, maar is soms ook de enige optie. Dit komt
omdat sommige dynamo’s een accu isolator niet tussen zichzelf en de accu accepteren. Ook kan
de BS/BSW gebruikt worden als een spanningsafhankelijke schakelaar, aangesloten op slechts
één (start) accu.

Serie iesy BS/BSW

Battery Separator / Accu Scheider: 10

bits microprocessor gestuurd verbindings/verbreek-relais

- altijd starten door intelligente laad-/verbreek relais-

BS 140, LIR 250, BS 500 IP54/67 & BSW 500 IP67
(140A, 250 & 500A/12-24V auto Voltage detect).
LIR 250/BS 500 IP IP54/67 =>stuurprint IP54
/Relais gasdicht!

Nieuw: “intelligent battery monitoring” om ongewenst schakelen te
voorkomen (voorkomen van het flip-flop effect)

Om te voorkomen dat deze iesy BS/BSW relais schakelen in geval van een korte spanningsdaling
of een spanningspiek, is er een kleine vertraging ingebouwd tussen het omschakelen van "aan"
en "uit". Door over te schakelen op "on" blijft het relais ten minste 60 sec. op "On" (opladen), om
het flip-flop (aan / uit / aan etc.) effect door van een diep ontladen extra accu te voorkomen.

BSW 160 IP67 Univ. (160A/12-24V auto.); Nieuw:
BSW 500, BSW 750 IP67 & BSW 250 IP67 met
USB

Voorrang aan de startaccu

De startaccu mag nooit leeg raken. Het is daarom gebruikelijk om de dynamo op de startaccu aan
te sluiten. Andere accu’s zoals de accessoire accu, een boegschroef accu en overige accu’s
kunnen allemaal aan de startaccu gekoppeld worden met een iesy accuscheider. Als de startaccu
de koppelspanning heeft bereikt, zorgt de iesy BS/BSW ervoor dat alle accu’s parallel geladen
worden.

Bidirectionele-/ Bipolaire-werking (Bidirectionele spanningsdetectie en voeding
van alle accu’s)

De iesy Battery Seperator (BS/BSW) heeft nog een unieke gebruiksmogelijkheid. Indien in uw
toepassing een acculader aangesloten heeft op uw tweede accu, wat voorkomt bij boten,
brandweerwagens en campers, zal indien de accuspanning van de tweede accu gedurende
minimaal 5 seconden hoger wordt dan 13,2V (26,4V) ook de startaccu worden bijgeladen (relais
schakelaar is dicht). Dit is vooral een voordeel als u ergens erg lang stil staat/ligt. In dit geval blijft
ook uw start accu in optimale conditie en zal zo snel als de accu lader verwijderd wordt (of bij net
uitval=>lader uit) de relais schakelaar openen nadat de spanning minimaal 60 seconden onder de
12,8V (25,6V) zakt, de accu’s zijn dan gescheiden. De tweede gebruikers accu kan nu niet de
startaccu leegtrekken.

iesy Start hulp (Parallel schakeling van 2 accu’s in noodsituatie)

De iesy Battery Seperator (BS/BSW) heeft nog een extra aansluiting, die gebruikt kan worden als
starthulp-optie. Indien de starthulp aansluiting aangesloten wordt op de startschakelaar of met
separate drukknop / schakelaartje extra handbediend, zal de Seperator de tweede accu bijschakelen tijdens het starten. Pas echter op bij zware (diesel) motoren. Hierbij kan de startstroom
dermate hoog zijn dat deze de relaisschakelaar beschadigt. Kies in dit geval voor een Separator
die een hogere stroom kan verwerken, bijvoorbeeld de 500A (BS500) uitvoering.

iesy accu / accessoire beveiliging

Alle types Battery Separator hebben een unieke beveiliging voor de tweede accu en de
accessoires. Indien de spanningsregelaar van de dynamo defect raakt zal de laad spanning ruim
boven de toegestane accuspanning kunnen stijgen. Dit kan/zal de accu en de aangesloten
accessoires beschadigen. De BS/BSW zal echter de schakelaar onmiddellijk openen en voorkomt
hiermee dus onnodige schade!

Spanningsafhankelijk schakelen, alleen spanning beschikbaar voor de
gebruiker(s) bij laden met één accu
In sommige voertuigen is het gewenst dat alleen op een extra aansluiting spanning beschikbaar is
indien het voertuig in bedrijf is. Ook hierbij is de BS/BSW zeer eenvoudig bruikbaar door één
aansluiting aan te sluiten op de startaccu en de andere aansluiting op uw accessoires/gebruiker.
Indien nu de accu geladen wordt zal de accu spanning snel stijgen boven de 13,2V (26,4V) en zal
de schakelaar sluiten en de accessoires voorzien van spanning. Kortom, het is niet noodzakelijk
om 2 accu’s aan te sluiten voor de gebruiker(s)!

2 batterijen/accu’s zijn niet noodzakelijk!
UBS: Gemakkelijke installatie;
Volledig programmeerbaar; Zeer
laag stroomgebruik; Automatische
voltage
detectie
12V/24V;
Geschakelde relais output; Status
indicatie LED; Nood activeer
functie;
Klein
van
formaat;
Software volledig aanpasbaar naar
wensen klant (ongeacht aantallen)

Ø 45mm
H=20mm
IP67

Nieuw: UBS IP67 Universal Battery Separator
Nieuw: Universal Battery Separator, UBS
IP67 stuurprint die een “gewoon” relais
“intelligent” maakt, met 5 programma’s
De UBS kan eenvoudig aangesloten worden aan een
normaal relais zodat deze als een microprocessor
gestuurde accuscheider (battery separator) kan
functioneren. Tevens kan deze ook gebruikt worden als
spanningsafhankelijke schakelaar waarop apparatuur
wordt aangesloten welke alleen mag werken als
bijvoorbeeld het voertuig geladen wordt of als er
laadspanning aanwezig is.
Omdat het omschakel proces van het relais plaats vindt
zonder signaal draden van het voertuig, kan de iesy
BS/BSW relais eenvoudig worden aangesloten, zelfs in
moderne voertuigen met CAN-BUS systeem is het
mogelijk!

* Automatic Voltage Detection 12/24V; BSW=> Waterdicht IP67 (BSW 250 & BSW 750 met UBS); NIEUW: LIR 250 IP univ. (Large Input Relais)
Battery Separator/Combiner
type

*BS 100 / 140

*BSW160 IP67

BSW250 IP67

BS500 IP

BSW500 IP67

Continuous current (A)

100 / 140

160

250

500

500

750

250

Connect voltage (V)

13,2 / 26,4

13,2 / 26,4

13,2 / 26,4

13,2 / 26,4

13,2 / 26,4

13,2 / 26,4

Uin=9-36VDC

Disconnect voltage (V)

12,8 / 25,6

12,8 / 25,6

12,8 / 25,6

12,8 / 25,6

12,8 / 25,6

12,8 / 25,6

<3 mA

<3 mA

<5 mA

<2 mA

<2 mA

<5 mA

√

√

√

√

√

√

LED

(LED UBS)

LED

LED

(LED UBS)

0,11(0.24)/0,13(0.2
8)

0,47 (1.04)

0,42 (0.94)

0,42 (0.94)

0,42 (0.94)

0,8 (1.78)

0,42 (0.94)

46 x 46 x 80

108 x 72 x 58

90 x 65 x 60

80 x 70 x 72

80 x 70 x 72

132 x 75 x 71

80 x 70 x 72

Standby current
Connection for remote on / off
Micro switch for remote status
Weight kg (lbs)
Dimension T x W x H in mm

BSW750 IP67 *LIR250 IP uni.

<2 mA

NIEUW: BSB 250 IP67 => Bi Stabiel Relais, 250A (12/24V auto detect) IP67 waterdicht! Zie pag.10
Specials en/of private label op aanvraag / Voor meer info zie ook de manuals

-9-

Bi-Stabiele relais 250A IP67

Serie iesy Bi stabiele relais: BRB-BGB-BDB-BSB
0V / 0mA consumptie/verbruik & uiterst lage werkstroom
geschikt voor hoge stroom 250A continue

BRB 250 IP67 (zie ook LIR 250, pag. 9)

De iesy Bi-stabiele BRB-250 relais heeft als doel:
Het schakelen van een grote stroom waarbij er geen!
stroom gebruikt wordt zodra het relais zowel in- als
afgeschakeld is.
Eigenschappen:
 12V of 24V type
 Hoge schakelstroom
 Geen rust stroom
 0V/0mA gebruik indien het relais is in- of
uitgeschakeld.

BGB 250 IP67 (zie ook BG, pag. 11)

De iesy Bi-stabiele BGB-250 relais heeft als doel:
Het beveiligen van een accu tegen overspanning,
onderspanning en diepontlading met een zo laag
mogelijke ruststroom.
Eigenschappen:
 Auto 12V/24V detectie
 Instelbare onderspanning
 Hoge schakelstroom
 Instelbare resetspanning
 Uiterst lage werkstroom

BDB 250 IP67 (zie ook BE 24/1, pag. 14)

De iesy Bi-stabiele BDB-250 relais heeft als doel:
Het beveiligen van een LiFePO4 (lithium iron
phosphate of LFP) accu tegen onder- en overspanning
met een zo laag mogelijke ruststroom.
Eigenschappen:
 Auto 12V/24V detectie
 Hoge schakelstroom
 Uiterst lage werkstroom

BRB 12V of 24V, BGB-BDB-BSB 250 (250A, auto spanning det. 12/24Vdc)
Gewicht 370g
Afmetingen: 120x82x57mm (LxBrxH)

BDB 250 IP67
direct
alarm
reset
direct
alarm
reset

onderspanning
overspanning

BSB 250 IP67 (zie ook BS/BSW, pag. 9)

De iesy Bi-stabiele BDB-250 relais heeft als doel:
Het opladen van een extra batterij in een voertuig
zonder dat het mogelijk is dat daardoor de
hoofdbatterij ontladen wordt.
Eigenschappen:
 Auto 12V/24V detectie
 Hoge schakelstroom
 Uiterst lage werkstroom

12 Volt
Modus
Positie 1
Positie 2
Positie 3
Positie 4*
Positie 5
Positie 6
Positie 7
Positie 8
Positie 9
Positie 10

BGB 250 IP67

Onder spanning

Reset spanning

9,50 V
10,00 V
10,00 V
10,50 V
10,50 V
11,25 V
11,50 V
11,50 V
11,80 V
12,80 V

11,50 V
11,50 V
13,20 V
12,00 V
12,80 V
13,25 V
12,80 V
13,80 V
12,80 V
13.20 V

* fabrieksinstelling.
Overspanning beveiliging: 12V modus=> 16,0V boven en 15,6V reset

Systeem
12 V
24 V
8,0 V
16,0 V
10,0 V
20,0 V
11,0 V
22,0 V
15,4 V
30,8 V
15,0 V
30,0 V
14,0 V
28,0 V

BSB 250 IP67
progr. nr.
1
2
3

24 Volt
Modus
Positie 1
Positie 2
Positie 3
Positie 4*
Positie 5
Positie 6
Positie 7
Positie 8
Positie 9
Positie 10

Systeem
12 V
24 V
13,2 V
26,4 V
13,5 V
27,0 V
13,8 V
27,6 V

BGB 250 IP67
Onder spanning
Reset spanning
19,0 V
23,0 V
20,0 V
23,0 V
20,0 V
26,4 V
21,0 V
24,0 V
21,0 V
25,6 V
22,5 V
26,5 V
23,0 V
25,6 V
23,0 V
27,6 V
23,6 V
25,6 V
25,6 V
26,8 V

* fabrieksinstelling.
Overspanning beveiliging: 24V modus=> 32,0V boven en 31,2V reset

Specials en/of private label op aanvraag / Voor meer info zie ook de manuals
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Battery Guard/Protect , zonder relais!
Schakelt de belasting af voordat de accu de motor
niet meer kan starten.

Serie iesy BG Battery Guard

Accubewaker, onderspannings beveiliging van uw accu

Voorkom te diep ontlading van uw accu!

De iesy Battery Guard is een universele programmeerbare accu
bewaker. De Battery Guard/Protect schakelt niet essentiële
belastingen af voordat de accu geheel ontladen is of zelfs eerder
(instelbaar), zodat de motor nog gestart kan worden.

Volledig programmeerbaar

De battery Guard / accu bewaker kan worden ingesteld op
verschillende
spanningswaarden
om
de
aangesloten
verbruiker(s)
in- / uit te schakelen. De BG reeks is
microprocessor gestuurd en heeft een keuze uit 10 verschillende
standaard programma’s.

Overspanning beveiliging

Om schade aan gevoelige apparatuur vanwege overspanning te
voorkomen wordt de belasting afgeschakeld wanneer de
spanning hoger wordt dan 16V (12V modus) of 32V (24V modus).

Geen explosie gevaar
De belasting
halfgeleiders.

wordt

vonkvrij

geschakeld

met

MOS-FET

Vertraagd alarm (starten van generator of acculader)

Het alarm wordt geactiveerd nadat de accuspanning 15
seconden lager is geweest dan het ingestelde afschakel niveau.
Starten van de motor zal het alarm dus niet activeren. De alarm
uitgang is een open collector naar de min van de voeding, max.
stroom 500 mA. Op de alarm uitgang wordt meestal een zoemer
en/of een waarschuwingslampje aangesloten.
Een tweede toepassing van deze uitgang is met het gebruik van
een relais. In deze toepassing moet de BG geprogrammeerd
worden in de programma positie 12 (standaard is positie 11). Op
deze manier zal het relais worden geactiveerd bij alarm en bij het
bereiken van de bovenste drempel zal de spanning weer
uitschakelen. Op deze manier kan het relais worden gebruikt voor
het activeren van een lader of generator.

BG 100 (100A, auto spanning detectie 12/24Vdc)

Vertraagd afschakelen van de belasting

De belasting wordt pas 1 minuut nadat het alarm is geactiveerd
afgeschakeld. De belasting wordt niet afgeschakeld indien de
spanning binnen die periode weer stijgt tot boven het alarm
niveau (nadat de motor, aggregaat of accu lader is gestart
bijvoorbeeld) zal de belasting niet worden afgeschakeld.
iesy Battery Guard BG 10/18
De nieuwe Battery Guard BG10/18 (hierna aangegeven als BG)
is een intelligente, microprocessor gestuurde accu bewaker. De
BG heeft vier faston aansluitingen, twee aan de ingang en twee
aan de uitgang, om lage verliezen te garanderen. Een gele LED
geeft de aan/uit (ON/OFF) status aan. In de programmeer mode
geeft deze LED de programma positie aan. De BG heeft een
automatische boord-spanningsdetectie welke automatisch de
accu spanning (12 of 24V) detecteert. Dit hoeft dus niet apart
geprogrammeerd te worden. Er is keuze uit een tiental spanning
drempels, voor zowel 12V als 24V systemen, welke op een
eenvoudige manier kunnen worden geprogrammeerd. De BG
gebruikt erg weinig energie. Tijdens onderspanning gebruikt de
BG slecht 2mA of minder!

BG 18 (BG10/18 heeft geen alarm uitgang)

BG 40 (40A, auto spanning detectie 12/24Vdc)
iesy Battery Guard BG 40/60/100 & 200A IP66
De nieuwe Battery Guard BG40/60/100/200 (hierna te noemen BG) is een
intelligente,
volledig
waterdichte,
batterij
bewaker
met
uitbreidingsmogelijkheden voor aan/uit schakelaar, alarm zoemer of relais en
onze Current Watch stroomsensor (niet bijgeleverd). De unit is voorzien van
twee bout aansluitingen, een Input+ en een Output+, om lage verliezen te
waarborgen. Het overige, zoals de minus en de accessoires, worden
aangesloten via een 4-polige 6,3mm faston connector. Een blauwe LED geeft
de status (aan/uit) aan en in de programmeermodus geeft de LED de
programmapositie aan. De BG is voorzien van 'Automatic boardsystem
detection' wat betekent dat de BG automatisch bepaalt wat de accuspanning
(12V of 24V) van het systeem is. U hoeft deze dus niet handmatig in te stellen.
Er is keuze uit een tiental aan/uit drempelspanning programma's voor zowel
12V als 24V welke op eenvoudige wijze geprogrammeerd kunnen worden. Het
eigen stroomverbruik van de BG is minimaal. In de OFF mode of tijdens
onderspanning is het verbruik minder dan 2mA!

NIEUW: zie ook BGB 250 IP67 => Bi Stabiel Relais, 250A (12/24V auto detect) IP67 waterdicht! Zie pag.10
iesy BatteryGuard
Accubewaker
BG 10
BG 18
BG 40 IP66
BG 60 IP66
BG 100 IP66
BG 200 IP66

Auto spanning
detectie
12/24V
12/24V
12/24V
12/24V
12/24V
12/24V

Maximale belasting (kortsluit
stroom)
10-15A
18-25A
40-45A
60-65A
100-105A
200-210A

Piek stroom

Gewicht

75A@12V
75A @12V
120A
120A
240A
480A

0,02 kg
0,02 kg
0,19 kg
0,19 kg
0,8 kg
0,8 kg
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Afmetingen
LxBrxH
62x27x9 mm
62x27x9 mm
80x60x40 mm
80x60x40 mm
120x110x60 mm
120x110x60 mm

iesy Battery Guard: BG 10/18

Specificatie BG10/18:
Auto detect 12 of 24V accu spanning

8-20V
->
12V modus

20-35V ->
24V modus
10 programmeerbare spanning drempels
Overspanning beveiliging

> 16V
(12V modus)

> 32V
(24V modus)
Stroom gebruik ~ 4mA
Stroom indien afgeschakeld, onder- of over-spanning ~ 2mA
Maximum belasting (afschakel stroom)

BG10
:
~ 10A (15A)

BG18
:
~ 18A (25A)
Piek stroom

BG10
:
75A (@ 12V)

BG18
:
75A (@ 12V)
Spanning tolerantie
~2%
Programmeer Tabel ( Positie 1 Standaard Pos.)
12 Volt Modus
BG 10/18

24 Volt Modus

Positie 1
Positie 2
Positie 3
Positie 4
Positie 5
Positie 6
Positie 7
Positie 8
Positie 9
Positie 10

Positie 1
Positie 2
Positie 3
Positie 4
Positie 5
Positie 6
Positie 7
Positie 8
Positie 9
Positie 10

Afschakelspanning

Inschakelspanning

10,5V
10 V
9,5V
11,25 V
11,5V
10,5V
11,5V
11,8 V
12 V
10 V

12 V
11,5V
11,5V
13,25 V
13,8 V
12,8 V
12,8 V
12,8 V
13 V
13.2 V

Specifications BG40/60/100/200:

Auto detectie 12 of 24V Accuspanning

8-20V
->
12V modus

20-35V
->
24V modus
10 instelbare programma's
Overspanning afschakeling

> 16V
(12V modus)

> 32V
(24V modus)
Stroomopname in gebruik ca. 4mA
Stroomopname in OFF positie of onder- of over-spanning positie ~ 2mA
Maximum belasting/afschakelen

BG40
:
~ 40A (45A)

BG60
:
~ 60A (65A)

BG100
:
~ 100A (105A)

BG200
:
~ 200A (210A)
Piek stroom

BG40 & BG60
:
120A

BG100
:
240A

BG200
:
480A
Afschakelen bij overbelasting na 5 sec. (na 1 minuut weer aan)
Aansluitmogelijkheden

AAN/UIT schakelaar

Alarm zoemer of relais

Current Watch stroomsensor
Spanningsval

BG40
:
~ 0,0875V @35A

BG60
:
~ 0,125V @ 50A

BG100
:
~ 0,125V @ 90A

BG200
:
~ 0,1125V @ 180A
Spanningsnauwkeurigheid ~2%
Stroom nauwkeurigheid +/- 20%
Bij overbelasting zal de BG na 5 seconden uitschakelen.
Na ca. 60 seconden zal de BG zich weer inschakelen.
Waterdicht IP66
Programmeer Tabel

12 Volt Modus
Positie 1
Positie 2
Positie 3
Positie 4
Positie 5
Positie 6
Positie 7
Positie 8
Positie 9
Positie 10
Positie 11
Positie 12

BG 40/60/100/200A
Afschakelspanning
Inschakelspanning
10,5V
12 V
10 V
11,5V
9,5V
11,5V
11,25 V
13,25 V
11,5V
13,8 V
10,5V
12,8 V
11,5V
12,8 V
11,8 V
12,8 V
12 V
13 V
10 V
13.2 V
Normale Alarm
Relais functie

Programmeer Tabel ( Positie 1 Standaard Pos.)
Afschakelspanning
21 V
20 V
19 V
22,5 V
23 V
21 V
23 V
23,6 V
24 V
20 V

BG 10/18
Inschakelspanning
24 V
23 V
23 V
26,5 V
27,6 V
25,6 V
25,6 V
25,6 V
26 V
26.4 V

iesy Battery Guard: BG 40/60/100/200

Programmeer Tabel
Position 1 & 11 Standaardinstellingen; Normale alarm : Alarm uitgang
wordt geactiveerd in geval van alarm; de-activatie na 1 minuut
Relaisfuctie: Alarm uitgang wordt geactiveerd in geval van alarm;
Deactivatie bij het bereiken van de bovenspanning.
24 Volt Modus
Positie 1
Positie 2
Positie 3
Positie 4
Positie 5
Positie 6
Positie 7
Positie 8
Positie 9
Positie 10
Positie 11
Positie 12

BG 40/60/100/200A
Afschakelspanning
Inschakelspanning
21 V
24 V
20 V
23 V
19 V
23 V
22,5 V
26,5 V
23 V
27,6 V
21 V
25,6 V
23 V
25,6 V
23,6 V
25,6 V
24 V
26 V
20 V
26.4 V
Normale Alarm
Relais functie

Specials en/of private label op aanvraag / Voor meer info zie ook de manuals
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iesy SmartFuse => 3 in 1: accubewaker + “zekering” + accu hoofdschakelaar

Serie iesy SF
SmartFuse

t.b.v. DC (gelijkstroom) circuits / accu toepassingen (zonder relais met MOSFET
halfgeleiders en dus geen vonkvorming!)

De SmartFuse is een accubewaker + “zekering” welke onder- of
overspanning en te hoge stroom kan detecteren en vervolgens de
gebruiker(s) die aangesloten zijn op de accu afschakelt. De spanning en
stroom waardes zijn programmeerbaar. De SmartFuse kan ook als
hoofd(stroom)schakelaar gebruikt worden die d.m.v. een schakelaartje op
afstand bediend wordt. In plaats van drie verschillende producten heeft
men met slechts één SmartFuse kostenbesparing in aanschaf en
installatie-/montage tijd.
Na afschakelen van de gebruikers bij een te diepe ontlading van de accu
(onderspanning afschakeling), zal bij laden de SmartFuse de laadstroom
doorlaten naar de accu,
bijvoorbeeld bij een combi omvormer
(lader/omvormer/omschakelautomaat), zodat de accu weer geladen
wordt. Pas bij de behaalde “aan”-schakel spanning kan er vanuit de accu
weer stroom onttrokken worden.
SmartFuse eigenschapen:











Accubewaker die onder- of overspanning en te hoge stroom kan
detecteren en afschakelen;
Programmeerbare elektronische zekering => zes stroom waardes
75-250A;
Veilig en zonder vonken apparatuur aansluiten op de accu;
Accu hoofdstroomschakelaar => Activeren
SmartFuse d.m.v.
drukknop, deactiveren met kleine (remote) schakelaar op afstand;
Na afschakeling door overbelasting => activering d.m.v. druk
schakelaartje;
Voorkom te diepontlading van de accu => vier onderspanning
programma’s;
Laden van de accu mogelijk bij onderspanning uitschakeling van de
gebruikers;
Alarmcontact voor bijvoorbeeld een buzzer of lichtsignaal, starten
van aggregaat of acculader bij lage accu spanning en stopt indien
de accu geladen is;
Overspanning afschakeling / beveiliging (>16V@12V mode,
>32V@24V mode);

+
Accu bewaker

iesy
SmartFuse
SF250
SF250 + MP

auto
detectie
12 / 24V

+
Zekering houder

Afschakelstromen
(6 programma’s)
75-100-125200-150-250A

www.smartfuse.eu

SmartFuse 250A / 12-24Vdc auto detect












Grote aanloop- / opstart stroom (piekvermogen)
bestand, handig bij zware “start“ zoals bijv. bij
een compressor met omvormer (230V uit de
accu);
SmartFuse is snel, normale zekering traag bij
overbelasting;
Geen kleven of inbranden van contacten
mogelijk, evenals een vlamboog of oxidatie van
contacten, zoals bij grote DC stromen het geval
is met relais;
Geen explosiegevaar, de belasting wordt
vonkvrij
geschakeld
door
MOS-FET
halfgeleiders en dus geen vonken!;
Automatische voltage detectie: 12V of 24V;
Temperatuur beveiliging;
Waterdicht IP67;
Ompool beveiliging.

+
Zekering

=
Accu (hoofd) schakelaar

Afschakel-/inschakel span.
waarden ( 4 programma’s)
12V Modus: 9,5-11,3V / 12,8V
24V Modus: 19-22,6V / 25,6V

PiekStroom

Gewicht
0,5 kg
0,7kg

500A@5sec.

Specificaties SmartFuse 250:
Ingangsspanning
Uitgangsstroom
Max. stroom (belasting)
Over spannings afschak.

12/24V auto detect
250A
500A @ 5 seconds
>16V@12V modus
>32V@24V modus
Stroom Programma’s
6
(1 - 6)
Spanning Programma’s
4
(1 - 4)
Rustroom
Actief
5mA
Afgeschakeld 1,5mA
Activeer en de-activeer aansluiting:
Remote OFF=> SmartFuse ON; Remote ON=> SmartFuse OFF.
Alarmcontact: max. 1A (12/24Vdc), schakelt met Alarm LED
Ompool beveiligd.
Massa-vrij veilig (kortsluitvast) / ground loss proof

Afmetingen
DxBrxH
52x115x46mm
100x115x52mm
Programmeer Tabel

Program.
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4

Waarde
75 A
100 A
125 A
150 A
200 A
250 A
10,5V / 21V: uit
10V/ 20V: uit
9,5V / 19V: uit
11,3V / 22,6V: uit

DC kabel diameter (L<5m)
Ø 25mm²
Ø 35mm²
Ø 50mm²
Ø 50mm²
Ø 70mm²
Ø 95mm²
12,8V/25,6V: aan
12,8V/25,6V: aan
12,8V/25,6V: aan
12,8V/25,6V: aan

SmartFuse

+
Montage
Plaat

Specials en/of private label op aanvraag / Voor meer info zie ook de manuals
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PIR DC-Switch (PDS-10) bewegingsschakelaar:

De iesy PDS-10 is een beweging geactiveerde schakelaar voor 12
en 24 Volt systemen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een Passief
Infrarood sensor (PIR), die door beweging van een persoon/dier
(warmte) de schakelaar activeert. Indien de bewegingsmelder geen
beweging detecteert, zal deze vertraagd gaan afschakelen
instelbaar tussen 5-60 sec. (type S) of 1-10min. (type M). Op de
LOAD (uitgang) van de PDS-10 kan een lamp, of andere belasting,
van 12 of 24 Volt worden aangesloten waarbij maximaal 10 Ampère
continu gebruikt kan worden. De PDS-10 is uitsluitend bedoeld voor
binnen gebruik. Enkele voorbeelden hiervan zijn: Laadruimtes van
vrachtauto's, campers, bussen en binnen in schepen. Naast de
basis
functionaliteit
beschikt
de PDS-10
over
enkele
beveiligingsfuncties om bij overspanning, onderspanning en
overstroom de aangesloten gebruiker(s) af te schakelen.

Serie iesy PDS-10
PIR DC-Switch / PIR DC Schakelaar (auto detect 1224VDC/10A)

PIR LED Switch / schakelaar (PLS-1) + LED:

De iesy PLS-1 is een beweging geactiveerde LED lamp voor 12 en
24 Volt systemen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een Passief
Infrarood sensor (PIR), die door beweging van een persoon/dier
(warmte) de schakelaar + LED lamp activeert. Indien de
bewegingsmelder geen beweging detecteert, zal deze vertraagd
gaan uitschakelen, instelbaar tussen 1-10min.
Deze PLS-1 beschikt over een ingebouwde hoog rendement
power CREE LED van 1 Watt. De PLS-1 is uitsluitend bedoeld
voor binnen gebruik. Enkele voorbeelden hiervan zijn: Laadruimtes
van vrachtauto's, bussen, campers en binnen in schepen. Naast
de basis functionaliteit beschikt de PDS-10 over enkele
beveiligingsfuncties
om bij overspanning, onderspanning en
overstroom uit te schakelen.

Serie iesy PLS-1

PIR LED Switch / PIR LED Schakelaar (auto 12-24VDC)

Type

Auto Detectie

Stand. Afschakeltijd

Instelbare afschakeltijd

Detectie hoek

Detectie afst.

Gewicht

Afm. L x Br x H

PDS-10S
PDS-10M
PLS-1

12VDC /24VDC
12VDC /24VDC
12VDC /24VDC

30 sec.
5 min.
5 min.

5 – 60 sec.
1 – 10 min
1 – 10 min

60 ° H – 60 ° V
60 ° H – 60 ° V
60 ° H – 60 ° V

5 meter
5 meter
5 meter

30 g
30 g
35 g

76,5x48,5x30mm
76,5x48,5x30mm
67x50x30mm

Battery Equalizer BE24/1, verleng de levensduur van
accu’s in serie schakeling (zie ook BDB 250 IP67, pag. 10)
De iesy Battery Equalizer is bedoeld om een batterij installatie
van 24 Volt, welke is samengesteld uit twee accu's van 12 Volt,
gelijk in spanning te houden tijdens het opladen van de accu's.
Accu's van hetzelfde soort en type kunnen na verloop van tijd
toch verschillende spanningsniveaus hebben. Een dergelijk
spanningsverschil kan onder andere veroorzaakt worden doordat
de temperatuur niet voor beide accu's hetzelfde is, of doordat de
capaciteit veranderd is.
De Battery Equalizer zorgt ervoor dat dit probleem tijdig
geconstateerd en verholpen wordt, waardoor de levensduur van
uw accu's zal worden verlengt. Werking: Deze BE 24/1 “hevelt”
de hogere energie van de ene accu naar de andere accu met
lager energie niveau, zodat de accu met de hogere “lading” niet
overladen wordt!

PowerMonitor PM04/3:

Serie iesy BE 24-1 Battery Equalizer

geschikt voor Lithium Iron Phosphate (LiFePO4)

De iesy PM04 is bedoeld om meerdere in serie geschakelde batterijen
(accu's) te controleren. De PM04 is geschikt voor 24 en 48 Volt systemen.
Dit houdt in dat er 2 tot 4 serie geschakelde 12V accu's gemeten kunnen
worden.
Deze Powermonitor kan alarm geven bij te hoge of te lage spanning of bij
onbalans in de serie geschakelde accu's. Tevens kunnen accu's geladen
door een lader worden gecontroleerd (Lader Sensing), zodat bij uitval van de
lader alarm wordt gegeven.
De PM04 zal bij een alarm de status van dit alarm vasthouden zodat een
monteur het probleem kan vaststellen. Nadat het probleem is vastgesteld en
vervolgens opgelost kan de PM04 worden gereset.
De PM04 is microprocessor gestuurd en kan op verzoek (niet gratis) van een
ander besturingsprogramma worden voorzien.
De PM04 wordt gevoed uit de te meten accu's en behoeft geen externe
voeding.
De iesy PowerMonitor heeft meerdere potentiaal vrije alarm-contacten
waarmee bijvoorbeeld een GSM melder zou kunnen worden geschakeld.

Serie iesy PM 04-3

Power Monitor
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Made in EU: 4 – 30 Watt LED-Armaturen

Een unieke lijn mogelijkheden in LED-armaturen:

BrightLine
is een Europees-merk voor LEDarmaturen die ontworpen zijn voor vracht-, bagage-,
machine-, boot-/motorruimte- verlichting met veel
meer lichtopbrengst in een compacter formaat t.o.v.

Met of zonder ingebouwde PIR-beweging schakelaar voor
automatische aan-schakeling met vertraagde uitschakeling.
Met of zonder (aan-uit) schakelaar aan de behuizing.
Dimbaar, met 2 standen schakelaar te dimmen (bijv. 100% <->
20%) en te programmeren dim stand, dus zonder dimmer te
dimmen. Toepassing: bijv. brandweer, ambulance, etc.
10-30VDC ingangsspanning bereik, dus geschikt voor hogere
laadspanning.
Zeer hoog rendement met max. aan licht.
Robuuste uitvoering, regendicht (zonder switch/PIR); IP67 BLW
Lange levensduur.
Meer licht bij lager energie gebruik.
Minder warmteontwikkeling.





TL-verlichting (zie ook video).
BrightLine 4 PIR DF








BrightLine 6 SW DF

BrightLine 10 PIR DF
BrightLine 12 DF

BrightLine 6

BrightLine 10 PIR DF

BrightLine 12

BrightLine 30

BrightLine 30 DF
BrightLine Small

De BLA LED-lamp is ontworpen voor
situaties voor een 40° stralingshoek

iesy BrightLine Hoek LED lamp (40°, kijkhoek 120°):








Toepassingen





Indicatielamp
Indoor en outdoor displays
Automotive
Kastverlichting

Artikelnummer: BLA mmmm – 120 – vvT
mmmm is lengte in mm
120 is het aantal LED's per meter
vv is de spanning (12V of 24V)
T is de kleurtemperatuur
W
=> 6000-7000K 1000-1300mcd
NW
=> 4000-5000K 1000-1300mcd
WW
=> 3000K 1000-1300mcd
Voorbeeld: L=1250mm (1275mm incl. 2,5cm kabel
montage)
U=12VDC, 120 LEDs/m, T=6000-7000K
Type is:
BLA 1275-120-12W

Lamp hoek 40°
LED straal 120°
Water-/vuilproof IP44 (o.a. IP67)
Diffuus LED lens
Geschikt voor 12VDC en 24VDC
Max lengte 2020mm
Stroom geregeld

LED type:
Aansluitkabel:
Behuizing profiel:
Kap:
Lengte:

Kleur:

3528 (7W/m @120LEDs/m)
2mm² 2x0,75mm zwart, lengte
200cm
Aluminium geanodiseerd blank 20µ,
40° hoek
Acryl Satin 2mm diffuus
variabel op 5cm interval, met
toevoeging van 2,5cm t.b.v.
kabelmontage.
ROOD – WIT - BLAUW

Specials en/of private label op aanvraag / Voor meer info zie ook de manuals

- 15 -

BrightLine




Waterproof IP67

BLW 6 W
BLW 12 W
BLW 30 W
BrightLine 4 PIR DF:

IN: 10-30VDC / 4 Watt (4x CREE
LED) Diffuus + PIR
Afm.:104x64x21mm
BrightLine instap

verlichting
BrightLine 6 DF (6 Watt/Diffuus)

BrightLine (4 - 30W) Serie: Power CREE LED’s met “switch mode” technologie =>
hoog rendement!


Modulair van opbouw PCB






Opbouw standaard moduul:





Schakelaar aan behuizing (type SW)
Zonder Schakelaar

Opbouw intelligente print / module:








1x6W tot 5x6W=30W (Lmax.=604mm) => maximaal met de standaard module mogelijk;
M uitvoering tot 720 mm lengte.
Of met 1x 4Watt intelligente moduul (BL4) met een 6W moduul =>10W (BL10)

PIR-sensor / bewegingssensor met of zonder daglicht schakeling (lichtsensor).
Lichtsensor (daglichtschakeling).
Onderspannings-/overspanningsbeveiliging en temperatuurbeveiliging, LED-module gaat
automatisch dimmen: bij “spanningen”=> 10% (spaar)modus en bij temperatuur=> 50% modus.
Dim stand.: programmeerbaar met een standaard schakelaar, traploos dimbaar licht, 2 draads.
DIM opt.: t.b.v. Ambulance/Brandweer etc., met 3 standen schakelaar (1-0-2) op klantenwens te
programmeren, bijv. 100% => 20% DIM, 3 draads.

Kabel kan naar achteren gebogen
worden in de kunststof kap, zodat deze
zich niet buiten de behuizing bevindt.

Gemeenschappelijke eigenschappen:

IP21 behuizing (waterproof op aanvraag) uit geanodiseerd aluminium,
B=64mm, H= 21mm
 Zijkapjes zijn van vlamdovend glasvezel versterkt nylon
 Ingangsspanning: 10 – 30VDC, alle uitvoeringen worden geleverd met 2m aansluitkabel
 Hoog rendement door “switch mode” DC DC converter, zie ook pag. 14
 Hoge stootvastigheid, door gebruik van slagvast materiaal
 Lampen zijn leverbaar in rode, groene of blauwe (nacht)verlichting. Hierbij zijn de LED’s en
diffuser dezelfde kleur
 Standaard CREE MX3 LED 5000K (zonder licht kap) +/- 90lm/W. Eventueel leverbaar met
heldere kap met ontspiegeld glas of met diffuse licht kap met lichtdoorlatendheid van 84%
 Alle BL lampen zijn voorzien van een aluminium profiel voor optimale koeling van de LED's
 Kabel kan naar achteren gebogen worden in de kunststof kap, zodat deze niet buiten de
behuizing steekt
 Ompoolbeveiliging van plus- / minus pool van de accu
 Software volledig aanpasbaar aan wensen van de klant (bij aantallen)
Klanten specificaties:
Met de intelligente print/module is nog meer mogelijk, bijvoorbeeld software aanpassing aan wensen van klant bij
aantallen. Ook andere lichtkleuren en/of warmtekleuren leverbaar. Profiel met LED-verlichting in een hoek van b.v.
40° is leverbaar (BrightLine Angle 40°). Andere wensen? Laat het ons weten.


Met schakelaar: BrightLine 6
SWDF(Switch+Diffuus)
Afm.: 109x64x21mm(lxbrxh)
Zie video film: BL 30 (30W LED)
 2x18W (36W TL)

BL Angle 40°

* standaard lengte. Lengte van de koelblokken zijn universeel leverbaar! Langere behuizingen op aanvraag.
Type BrightLine
Vermogen (W):
Lengte (mm):
Gewicht (kg):

BL4
PIR
4
* 104
0,25

BL4
DIM
4
*104
0,20

BL6
BLW6 IP67
6
*104
0,27

BL6
SW
6
*109
0,30

BL10
DIM
10
*184
0,40

BL10
PIR
10
*184
0,40

BL12
BLW12 IP67
12
*184
0,40

BrightLine instap verlichting:
Zacht gedimd blauw licht
Slechts 20mA per meter! bij
24V (12V meer gedimd)


BL16
PIR
16
*504
0,65

BL16
DIM
16
*504
0,62

BL18





BL30
BLW30 IP67
30
*604
0,92

BL30
SW
30
*604
0,99

PIR DC-Switch
PDS-10, pag. 14
Bijvoorbeeld om automatisch aan/uit
te schakelen van de BrightLine LEDlampen op grotere afstand.

Brandweer voertuigen
Bioscoop
Boten, etc.

Eigenschappen:






BL18
SW
18
*504
0,70

18
*504
0,60

Toepassingen:






BL12
SW
12
*189
0,45

Kleur: blauw licht gedimd
Aantal LED’s: 60/meter
Aansluiting: 24V-max.20mA/m, bij 12V nog meer gedimd
Spatwaterdicht
Lengte max. 2 meter

Ompoolbeveiliging
Gewicht: 800 gr/m
Type: bijv. BLI 925-60bl=>L=92,5cm met 60LED’s/m en bl=blauw

Hoek-/kantelsensor Schakelaar
type AS-01 (x/y/z-as)
Tilt / Kantel-Schakelaar: bij
verandering van hoek zal het
potentiaal vrij contact actief
worden=> alternatief voor de
verboden kwik schakelaar met
extra’s.
PIR LED Switch
PLS-1, pag. 14
PIR schakelaar + CREE LED:
12/24VDC/1W
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Elektrische veiligheid bij voertuigen
iesy PowerSafe isolatiebewakers plug & play IP65 (EU):
voorkom aansprakelijkheid door aanraakspanning / ongelukken!
Stroom (230V uit de accu) aan boord van voertuigen, waarbij buiten
het voertuig 230V gebruikt wordt is een PowerSafe (isolatiebewaker)
noodzakelijk! Dus ook met een haspel naar buiten.
Het is een soort aardlekschakelaar wat in woonhuizen ook verplicht is
om aanraakspanning te voorkomen en daardoor ook eventuele fatale
ongelukken te voorkomen.
In een voertuig zal een aardlekschakelaar niet gaan werken, daar er
dan eerst een aardpen/aard-elektrode in de grond geslagen dient te
worden met een bepaalde aardweerstand, wat niet praktisch is.

Serie iesy PowerSafe Plug & Play
PS Combi & PS Inverter

NEN1010 / DIN VDE 0100 / IEC-EN 60364

Elektrische veiligheid bij voertuigen conform de normen:
Er blijven twee veilige mogelijkheden over en die zijn als volgt:
•
Een TN-stelsel gebruiken:
met de juist geselecteerde aardlekbeveiliging en aardelektrode.
Toelichting:
Bij het toepassen van een aggregaat als opwekeenheid mag men een
klasse A of B aardlekbeveiliging gebruiken, bij het toepassen van een
statische omvormer mag men alleen een klasse B aardlekbeveiliging
selecteren. Klasse B aardlekbeveiliging zijn een factor 6 á 7 duurder
dan een klasse A. Veelal zal men ook meerdere stuks
aardlekbeveiliging moeten toepassen conform de Normen, waardoor
het gezien de kosten en het ongemak van de aardelektrode geen
praktische oplossing is.
•
Een IT-stelsel gebruiken:
met een isolatiebewaker zonder de verplichting van een
aardelektrode.
Toelichting:
Bij een aggregaat of een statische omvormer als opwekeenheid levert
een IT-stelsel met isolatiebewaking een praktische betaalbare
oplossing zonder dat er een aardelektrode benodigd is.
Wel dient men er rekening mee te houden dat bij het gebruik van
statische omvormers er extra eisen gesteld worden aan de
meetmethodieken van de isolatiebewaker. Deze mag niet nadelig
beïnvloed worden door DC-componenten afkomstig van de omvormer
of filters in de installatie. De PowerSafe voldoet hieraan.
PowerSafe eigenschapen:
















Werking: Bij inschakeling van omvormer volgt eerst de zelftest
van de PowerSafe en na oké, vervolgens “groen” licht en
schakelt dan pas de 230V in, aan de uitgang (wcd).
Snelle montage mogelijk door het plug en play concept
Testknop t.b.v. handmatige test werking isolatiebewaking
Reset mogelijk d.m.v. uit/aan schakelen van de omvormer
Instelbare alarmwaarde 1kΩ - 200kΩ, standaard op 10kΩ
Multifunctioneel LCD-display, de actuele isolatiewaarde is
afleesbaar
Gesloten behuizing IP65, geen invloed van vuil en vocht
Netafleidcapaciteit: kan tot 5µF aan, minder gevoelig voor vals
alarm
Gebruikt meetmethodiek die in staat is om een juiste
isolatiewaarde te meten in installaties met isolatiefouten achter
halfgeleiders en geeft daardoor terechte foutmeldingen aan.
Door
de
gepatenteerde
AMP-meetmethodiek
is
dit
isolatiebewakingsrelais ongevoelig voor DC- componenten in
een AC-netstelsel en is hierdoor de meest betrouwbare op de
markt. Onterecht aanspreken van het relais wordt door de AMPmeetmethodiek voorkomen!
Toepasbaar voor omvormers of combi’s (omvormer-laderomschakelautomaat ineen, of uit losse apparaten) met
uitgangsspanning 230 Volt AC; (andere spanningen en/of 3 fase
ook leverbaar, op aanvraag).
Voldoet aan productnorm voor isolatiebewakers IEC 61557-8!
Toepasbaar in Europa (EU)

www.PowerSafe.mobi

Wanneer PowerSafe toepassen:


In voertuigen met omvormer(s) waarbij buiten
het voertuig met 230V spanning wordt gewerkt.
Bijvoorbeeld: Mobiele werkplaatsen, service
bedrijfswagens,
brandweer
auto’s,
verplaatsbare schaftketen, etc.

PowerSafe conform de Normen:


Nederland: Elektrische veiligheid bij voertuigen
conform NEN1010.



Duitsland: Elektrische veiligheid bij voertuigen
conform DIN VDE 0100.



Europa (EU): Elektrische veiligheid bij
voertuigen conform IEC-EN 60364

PowerSafe Combi & Inverter


PowerSafe Combi Plug & Play IP65
Type: PSCO 230V/25A
Afm: 20(26)x12,5x11cm (LxBxH), Gewicht: 1,5kg



PowerSafe Inverter Plug & Play IP65
Type: PSIN 230V/25A
Afm: 15(20)x8x10cm (LxBxH), Gewicht: 1kg

Bijv. Mobiele toepassing:
230V aansluit kit met
stekker
incl.
deksel
230V/10A
opbouw
contactdoos; kabel groen
2,5m
+ kabel zwart
1,5m;
incl.
doorvoer
benodigdheden.
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Wat is het verschil tussen lineaire en iesy “geschakelde” typen DC / DC omvormers?
Jarenlang werden lineaire spanning transformatoren/omvormers gebruikt om 24VDC tot 12VDC om te
zetten. Lineaire transformatoren zijn technisch vrij primitief, is in feite weinig meer dan een weerstand.
Deze methode van het verminderen (reduceren) van spanning heeft het nadeel dat het zeer inefficiënt is,
met als gevolg, dat ten minste 50% van de ingangs energie wordt verspild en in de vorm van warmte wordt
afgegeven.
Om met deze warmte goed om te gaan is een koelblok nodig, waardoor de totale omvang van de
omvormer wordt vergroot en daardoor de positionering wordt beperkt.
De iesy Switched Mode Converters / Omvormers werken echter in een veel meer verfijnde en efficiëntere
manier. Aan de ingang is een “schakelaar” (power FET=> Field-Effect Transistor), die de ingangsspanning
omzet in een blokgolf. De blokgolf heeft een 50% inschakelduur (50% aan, 50% uit) en wanneer dit signaal
wordt omgezet door middel van een gelijkrichter met een condensator, wordt de uitgangsspanning 50%
van de ingangsspanning.
Omdat de weerstand van de schakelaar laag is, is het vermogensverlies gereduceerd en de efficiëntie zo
hoog dat 95% kan worden bereikt!
Het grootste praktische voordeel van de switch-mode kan duidelijk worden aangetoond als volgt:
Voorbeeld 1: 20 Amp lineaire omvormer levert een gemiddelde belasting van 50% (10 Ampère):
Ingangsvermogen: 24Vx10A = 240Watts
Uitgangsvermogen: 13,5 Vx10A = 135 Watt
Vermogensverlies = 105 Watt
Dit betekent dat in de loop van een werkdag van 8 uur, 840 Watt vermogen wordt verspild.
Voorbeeld 2: 20 Amp 85% efficiënt geschakelde omvormer leveren van een gemiddelde belasting van 50%
(10A):
Uitgangsvermogen: 13,5 V x 10A = 135 Watt.
Ingangsvermogen: 135 Watt: 85 (% efficiëntie) x 100 = 158 Watt
Vermogensverlies = 23 Watt
Het verschil tussen lineaire en geschakelde (Switch Mode) omvormers van hetzelfde vermogen zijn
duidelijk zichtbaar, bij maximale belasting zou de switch-mode converters/omvormers nog efficiënter zijn.
In de bovenstaande voorbeelden, zou de geschakeld typen (Switch Mode) 82 watt per uur minder energie
verbruiken dan de lineaire. Over een geheel jaar gezien, zal de besparing alleen al op de brandstofkosten
aanzienlijk zijn.
Andere voordelen van de geschakelde (Switch Mode) omvormers zijn als volgt:
-kleinere omvang te wijten aan minder behoefte voor warmteafvoer;
-Een grotere flexibiliteit bij de keuze van de installatie locatie;
-Verhoogde levensduur van de batterij;
-Langere levensduur van de converter/omvormer zelf;
-Lage stand-by stroomverbruik.
Een veelvoorkomend probleem met geschakelde omvormers is dat ze leiden tot aanzienlijke hoeveelheden
van radio interferentie (veroorzaken storingen), vooral rond 27MHz., de gebruikte frequentie voor CB-radio.
iesy omvormers zijn allemaal zwaar gefilterd en zullen gegarandeerd geen storing produceren.
Verschil, met of zonder galvanische isolatie/scheiding
Veilige scheiding. U hebt de keuze. De iesy spanningsomvormer met een gemeenschappelijke minus
(aarde) van de ingang en uitgang (niet geïsoleerd), zijn van eenvoudige constructie en dus bijzonder
compact en goedkoop.
Sommige autofabrikanten eisen dat de omvormer tegen "massa verlies" moet worden beschermd. Dit
betekent dat de uitgangsspanning niet mag worden overschreden, zelfs als de massa op de ingang en / of
de uitgang niet langer beschikbaar is. Bij dit verzoek moet de geïsoleerde (galvanische scheiding)
omvormer gekozen worden. Ook voor galvanische scheiding zal er gekozen moeten worden indien het
aangesloten apparaat aan de uitgang niet stuk mag gaan als gevolg van een intern defect, dat tot een
directe verbinding kan leiden tussen de input (bv. 24V) en de aangesloten apparatuur op de uitgang
(geschikt voor 12V) die dan de veel te hoge spanning van 24V krijgt.
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Innovative Energy Systems
Sinus omvormers 230V uit de accu
Accu laders – batterij monitor
Omvormer-lader-omschakelautomaat

De Powersine Combi is ook uitgerust met een
TBSLink poort voor aansluiting met afstandsbedieningen of configuratie via de TBS Dashboard
software. Tevens beschikbaar zijn twee volledig
configureerbare 16A alarm relais en de unieke
“Trigger-Action” functie voor optimale systeem
integratie.
Elke Powersine Combi is standaard uitgerust met
een montage kit, een accu temperatuur sensor en
duidelijke installatie- en gebruikershandleidingen.

•

www.iesy.eu

• Recreatie voertuigen
• Maritieme applicaties
• “Off-grid” zonne energie systemen
• Industriële systemen
• Mobiele entertainment systemen
• Service voertuigen
• Afgelegen woningen

Accessoires
• Universele afstandsbediening met LCD1)
• Eenvoudige afstandsbediening met LEDs2)
• Accu kabel sets
• TBSLink communicatie kit inclusief software
• Alarm uitbreidingskit (met 3 extra alarm relais)
1)

2)

INTELLIGENTE ACCU LADERS

De Powersine Combi biedt vele innovatieve
functies zoals “AC Input Power Boost”, welke
automatisch stroom bijlevert aan zwakke AC
ingangsbronnen wanneer grotere belastingen
worden aangesloten. Een andere functie is “AC
Input Current Limit”, welke in lader modus
automatisch de opgenomen stroom kan limiteren
om overbelasting te voorkomen van walstroom of
generator bronnen.

Toepassingen

I

Omschrijving De PSC 2000-12-80 tot en met de
PSC3500-24-70, combineren de krachtige
Powersine omvormer met een geavanceerde accu
lader en een zeer snelle AC omschakelaar. Door
de eenvoudige installatie en omvangrijke
instellingsmogelijkheden, is dit het ideale product
om het hart van uw energie systeem te vormen.

ACCU MONITOR SYSTEMEN

gecombineerde omvormer, lader en AC omschakelaar

I

Powersine Combi

temperatuur, overbelasting, kortsluiting, hoge
rimpel spanning en lage AC ingangsspanning
• Automatische Standby functie ter reducering van
het nullast stroom verbruik
• Stille ventilatoren met variabele snelheid
• Op afstand aan en uit te schakelen
• Twee configureerbare 250V/16A alarm relais
• Twee “Trigger” ingangen
• Optionele afstandsbediening mogelijkheid
• Gemakkelijk bereikbaar aansluitcompartiment
voor een eenvoudige installatie
• CE gecertificeerd
• 24 maanden warranty

DC-AC SINUS OMVORMERS

• Pure sinusvormige AC uitgang
• Robuust industrieel ontwerp
• Hoog piekvermogen
• Krachtige vol automatische accu lader
• Power Factor gecorrigeerde AC ingang
• Zeer snelle 30A AC omschakelaar
• “AC Input Power Boost”
• “AC Input Current Limit”
• Beveiligd tegen hoge/lage accu spanning, hoge

TECHNISCHE BROCHURE

Kenmerken

Technische specificaties
PSC2000-12-80

Parameter

(art. no. 5018100)

Pnom
P10minuten
Ppiek

Uitgangsspanning / frequentie
Uitgangsspanningsvorm
Ingangsspanning (±3% tolerantie) :

Nominaal
Bereik

2000W
2600W
2500W
3200W
5500W
5000W
230Vac ± 2% / 50Hz of 60Hz ± 0.05%
Pure sinusvorm (THD < 5%1) @ Pnom)
24Vdc
12Vdc
212) – 32Vdc
10.52) – 16Vdc
93%
92%
<20W [4W]
<20W [3.5W]

(art. no. 5018320)

2800W
3800W
6500W

24Vdc
212) – 32Vdc
93%
<20W [4W]

185 - 270Vac / 45 - 65Hz / PF > 0.95
50A (4A)
70A (4A)
80A (4A)
120A (4A)
28.6V / 26.6V
28.6V / 26.6V
14.3V / 13.3V
14.3V / 13.3V
IUoUoP, intelligent 4-traps, temperatuur gecompenseerd (programmeerbaar)
30Arms
0ms (omvormer → ACin) / < 5ms (ACin → omvormer)

N.B. : bovenstaande gegevens kunnen zonder aankondiging van de fabrikant veranderen

1)

Gemeten met Ohmse belasting bij 25°C. Vermogensopgaves hebben een tolerantie van ± 10% en nemen af bij toenemende temperatuur (ca. 1.2%/°C vanaf 25°C).
Het onder voltage is dynamisch. Deze limiet daalt bij toenemende belasting om spanningsverliezen over kabels en/of aansluitingen te compenseren.
Gemeten bij nominale ingangsspanning en 25°C omgevingstemperatuur.
4)
Bij hoge omgevingstemperaturen zal de maximum laadstroom automatisch gereduceerd worden.
2)
3)

ACCU MONITOR SYSTEMEN

Ja
hoge/lage akkuspanning, hoge temperatuur, overbelasting, kortsluiting,
hoge rimpelspanning en lage AC ingangsspanning
M10 bouten
Schroef klemmen
370 x 431 x 132mm
18.5 kg
18.5 kg
19.0 kg
19.0 kg
IP21 / -20°C tot + 50°C / -40°C tot + 80°C (luchtvochtigheid max. 95%)
CE gemarkeerd volgens EMC richtlijn 2004/108/EC en LVD 2006/95/EC
(EN60335-1 en EN60335-2-29). RoHS richtlijn 2002/95/EC

I

DC (accu) aansluitingen
AC aansluitingen
Afmetingen behuizing
Gewicht
Beschermingsklasse / Omgevingstemp. / Opslag temp.
Normen

12Vdc
10.52) – 16Vdc
92%
<20W [3.5W]

(art. no. 5018300)

DC-AC SINUS OMVORMERS

Maximale rendement
Eigen verbruik3)
[ASB]
Lader deel
AC ingangsspanning
(Secondaire uitgang)
Maximale continue laadstroom4)
Standaard laadspanning (bulk / float @ 25°C)
Laad algoritme / programma
AC Transfer switch (AC omschakelaar)
Maximale continue stroom
Omschakeltijd (gemiddeld)
Algemeen
Geschikt voor TBSLink
Beveiligingen

1800W
2100W
4000W

(art. no. 5018120)

TECHNISCHE BROCHURE

Omvormer deel
Uitgangsvermogen1)

PSC2500-24-50 PSC3000-12-120 PSC3500-24-70

I

Vooraanzicht

zijaanzicht

431

132

Onderaanzicht

175

132

370

431

maat eenheid : millimeters

INTELLIGENTE ACCU LADERS

Afmetingen

De Powersine Combi is ook uitgerust met een
TBSLink poort voor aansluiting met de universele
afstandsbediening of configuratie via de TBS
Dashboard software. Tevens beschikbaar zijn een
volledig configureerbaar alarm relais en de unieke
“Trigger-Action” functie voor optimale systeem
integratie.
Elke Powersine Combi is standaard uitgerust met
accu kabels, een accu temperatuur sensor en
duidelijke installatie- en gebruikershandleidingen.

• www.iesy.eu

• Recreatie voertuigen
• Maritieme applicaties
• “Off-grid” zonne energie systemen
• Industriële systemen
• Mobiele entertainment systemen
• Service voertuigen
• Afgelegen woningen

Accessoires
• Universele afstandsbediening met LCD1)
• TBSLink communicatie kit inclusief software
• Alarm uitbreidingskit (met 3 extra alarm relais)
1)

INTELLIGENTE ACCU LADERS

De Powersine Combi biedt vele innovatieve
functies zoals “AC Input Power Boost”, welke
automatisch stroom bijlevert aan zwakke AC
ingangsbronnen wanneer grotere belastingen
worden aangesloten. Een andere functie is “AC
Input Current Limit”, welke in lader modus
automatisch de opgenomen stroom kan limiteren
om overbelasting te voorkomen van walstroom of
generator bronnen.

Toepassingen

I

Omschrijving De Powersine Combi 1600-12-60
en 1800-24-35 producten, combineren de krachtige Powersine omvormer met een geavanceerde
accu lader en een zeer snelle AC omschakelaar.
Door de eenvoudige installatie en omvangrijke
instellingsmogelijkheden, is dit het ideale product
om het hart van uw energie systeem te vormen.

ACCU MONITOR SYSTEMEN

gecombineerde omvormer, lader en AC omschakelaar

I

Powersine Combi

temperatuur, overbelasting, kortsluiting, hoge
rimpel spanning en lage AC ingangsspanning
• Automatische Standby functie ter reducering van
het nullast stroom verbruik
• Stille ventilatoren met variabele snelheid
• Op afstand aan en uit te schakelen
• Configureerbaar alarm relais
• Flexibele systeem integratie vanwege uniek
ingebouwd “Trigger-Action” systeem
• Afstandbediening met LCD via TBSLink
• Gemakkelijk bereikbaar aansluitcompartiment
voor een eenvoudige installatie
• 1.5 meter accu kabel bijgesloten
• CE gecertificeerd / 24 maanden garantie

DC-AC SINUS OMVORMERS

• Pure sinusvormige AC uitgang
• Robuust industrieel ontwerp
• Hoog piekvermogen
• Krachtige vol automatische accu lader
• Power Factor gecorrigeerde AC ingang
• Zeer snelle AC omschakelaar
• “AC Input Power Boost”
• “AC Input Current Limit”
• Beveiligd tegen hoge/lage accu spanning, hoge

TECHNISCHE BROCHURE

Kenmerken

Technische specificaties
Parameter

PSC1800-24-35

1300VA
1600VA
2500VA

1400VA
1800VA
3000VA

Pnom
P10minuten
Ppiek

Uitgangsspanning / frequentie
Uitgangsspanningsvorm
Ingangsspanning (±3% tolerantie) :

230Vac ± 2% / 50Hz ± 0.05%
Pure sinusvorm (THD < 5%1) @ Pnom)
24V
12V
212) – 32Vdc
10.52) – 16Vdc
94%
92%
<12W [3.5W]
<10W [2.0W]

Nominaal
Bereik

185 - 270VAC / 45 - 65Hz / PF > 0.95
35A
60A
28.6V / 26.6V (programmeerbaar)
14.3V / 13.3V (programmeerbaar)
IUoUoP, intelligent 4-traps, temperatuur gecompenseerd (programmeerbaar)
16Arms
0ms (omvormer → ACin) / < 5ms (ACin → omvormer)

N.B. : bovenstaande gegevens kunnen zonder aankondiging van de fabrikant veranderen

1)

Gemeten met Ohmse belasting bij 25°C. Vermogensopgaves hebben een tolerantie van ± 10% en nemen af bij toenemende temperatuur (ca. 1.2%/°C vanaf 25°C).
Het onder voltage is dynamisch. Deze limiet daalt bij toenemende belasting om spanningsverliezen over kabels en/of aansluitingen te compenseren.
Gemeten bij nominale ingangsspanning en 25°C omgevingstemperatuur.
4)
Bij hoge omgevingstemperaturen zal de maximum laadstroom automatisch gereduceerd worden.
2)
3)

ACCU MONITOR SYSTEMEN

DC (accu) aansluitingen
AC aansluitingen
Afmetingen behuizing
Gewicht
Beschermingsklasse / Omgevingstemp. / Opslag temp.
Normen

I

Ja
hoge/lage akkuspanning, hoge temperatuur, overbelasting, kortsluiting,
hoge rimpelspanning en lage AC ingangsspanning
Twee kabels, lengte 1.5 meter, 35mm2
Schroef klemmen
351 x 210 x 114mm
10.7 kg
IP21 / -20°C tot + 50°C / -40°C tot + 80°C (luchtvochtigheid max. 95%)
CE gemarkeerd volgens EMC richtlijn 2004/108/EC en LVD 2006/95/EC
(EN60335-1 en EN60335-2-29). RoHS richtlijn 2002/95/EC

DC-AC SINUS OMVORMERS

Maximale rendement
Ruststroom verbruik3) [ASB]
Lader deel
AC ingangsspanning
Maximale continue laadstroom4)
Standaard laadspanning (bulk / float @ 25°C)
Laad algoritme / programma
AC Transfer switch
Maximale continue stroom
Omschakeltijd (gemiddeld)
Algemeen
Geschikt voor TBSLink
Beveiligingen

TECHNISCHE BROCHURE

Omvormer deel
Uitgangsvermogen1)

PSC1600-12-60

I

Vooraanzicht

Onderaanzicht

210

210

Zijaanzicht

114

114

187

334

351

351

126

INTELLIGENTE ACCU LADERS

Afmetingen

• Pure sinusvormige AC uitgang
• Robuust industrieel ontwerp
• Hoog piekvermogen
• Zeer efficiënt
• Beveiligd tegen hoge/lage accu spanning, hoge

DC-AC SINUS OMVORMERS

temperatuur, overbelasting, kortsluiting en hoge
rimpelspanning
• Automatische Standby functie ter reducering van
het nullast stroom verbruik
• Stille ventilatoren met variabele snelheid
• Op afstand aan en uit te schakelen
• 16A Alarm relais
• Optionele afstandsbediening mogelijkheid
• Gemakkelijk bereikbaar aansluitcompartiment
voor een eenvoudige installatie
• “Trigger” ingang
• CE gecertificeerd
• 24 maanden garantie

TECHNISCHE BROCHURE

Kenmerken

I

professionele DC naar AC pure sinus omvormers

Door toepassing van de nieuwste technieken wordt
een hoog rendement gehaald met een zeer laag
nullast verbruik. De ingebouwde automatische
„standby“ functie (ASB) kan het nullast verbruik
zelfs verder reduceren met zo’n 70%!
Alle Powersine omvormers zijn eenvoudig te
installeren en bedienen. De slimme positionering
van alle connectoren in het aansluitcompartiment,
zorgt voor een korte installatietijd.

•

www.iesy.eu

• Recreatie voertuigen
• Maritieme applicaties
• “Off-grid” zonne energie systemen
• Industriële systemen
• Mobiele entertainment systemen
• Service voertuigen
• Afgelegen woningen

Accessoires
• Universele afstandsbediening met LCD1)
• Eenvoudige afstandsbediening met LEDs2)
• Accu kabel sets
• TBSLink communicatie kit inclusief software
1)

2)

INTELLIGENTE ACCU LADERS

Het zeer robuuste elektronische en mechanische
ontwerp van de Powersine omvormers, resulteert
in een zeer hoge betrouwbaarheid en lange
levensduur. In combinatie met de uitgebreide
beveiligingen tegen kortsluiting, overbelasting en
te hoge temperaturen zal een Powersine
omvormer u jarenlang probleemloos van dienst
zijn.

Toepassingen

I

Omschrijving De PS2000-12 tot en met de
PS3500-48 professionele DC naar AC sinus
omvormers, bieden superieure prestaties voor een
groot aantal applicaties. In tegenstelling tot vele
andere omvormers op de markt, levert een
Powersine omvormer een zeer storingsvrije AC
uitgang. Dit garandeert een correcte werking van
gevoelige apparatuur zoals TV’s, meet apparatuur
en accu laders.

ACCU MONITOR SYSTEMEN

Powersine

Technische specificaties
Parameter
Uitgangsvermogen

1)

PS3500-24

PS3500-48

(art. no. 5008300)

(art. no. 5008320)

(art. no. 5008360)

1800W
2100W
4000W

2000W
2500W
5500W

N.B. : bovenstaande gegevens kunnen zonder aankondiging van de fabrikant veranderen

3)

Gemeten met Ohmse belasting bij 25°C. Vermogensopgaves hebben een tolerantie van ± 10% en nemen af bij toenemende temperatuur (ca. 1.2%/°C vanaf 25°C).
Het onder voltage is dynamisch. Deze limiet daalt bij toenemende belasting om spanningsverliezen over kabels en/of aansluitingen te compenseren.
Gemeten bij nominale ingangsspanning en 25°C omgevingstemperatuur.

I

Vooraanzicht

zijaanzicht

431

132

Onderaanzicht

431

175

maat eenheid : millimeters

INTELLIGENTE ACCU LADERS

Afmetingen

132

2)

370

1)

ACCU MONITOR SYSTEMEN

2600W
2800W
2800W
3200W
3800W
3800W
5000W
6500W
6500W
230Vac ± 2%
50Hz of 60Hz ± 0.05%
Pure sinusvorm (THD < 5%1) @ Pnom)
0.2 – 1 (t/m Pnom)
24Vdc
48Vdc
12Vdc
24Vdc
12Vdc
212) – 32Vdc
412) – 62Vdc
10.52) – 16Vdc
212) – 32Vdc
10.52) – 16Vdc
93%
93%
92%
93%
92%
<20W
<21W
<20W
<20W
<20W
[4.0W]
[3.5W]
[4.0W]
[3.5W]
[5.4W]
Puit=20W
-20°C … +50°C (luchtvochtigheid max. 95%)
-40°C … +80°C (luchtvochtigheid max. 95%)
Ventilator met variabele snelheid
Ja
Kortsluiting, overbelasting, hoge temperatuur, AC ‘back feed’, hoge/lage
accu spanning en hoge rimpelspanning aan de ingang
Omvormer in bedrijf, uitgangsvermogen, foutcode en ASB modus
M10 bouten
Schroef klemmen
370 x 431 x 132mm
18.2 kg
18.5 kg
IP21 (gemonteerd in recht opstaande positie)
CE gemarkeerd volgens EMC richtlijn 2004/108/EC en LVD 2006/95/EC
(EN60335-1), RoHS richtlijn 2002/95/EC

I

Indicaties
DC (accu) aansluitingen
AC aansluitingen
Afmetingen behuizing
Gewicht
Beschermingsklasse
Normen

PS3000-12

(art. no. 5008120)

DC-AC SINUS OMVORMERS

Uitgangsspanning
Uitgangsfrequentie
Uitgangsspanningsvorm
Toegestane cos φ van belasting
Ingangsspanning (±3% tolerantie) : Nom.
Bereik
Maximale rendement
Eigen verbruik3)
[ASB]
ASB drempel
Aanbevolen omgevingstemperatuur
Aanbevolen opslag temperatuur
Koeling
TBSLink geschikt
Beveiligd tegen

PS2500-24

(art. no. 5008100)

TECHNISCHE BROCHURE

Pnom
P10min
Ppiek

PS2000-12

• Pure sinusvormige AC uitgang
• Robuust industrieel ontwerp
• Hoog piekvermogen
• Zeer efficiënt
• Beveiligd tegen hoge/lage accu spanning, hoge

DC-AC SINUS OMVORMERS

temperatuur, overbelasting, kortsluiting en hoge
rimpelspanning
• Automatische Standby functie ter reducering van
het nullast stroom verbruik
• Stille ventilatoren met variabele snelheid
• Op afstand aan en uit te schakelen
• Alarm relais
• Afstandbediening met LCD via TBSLink
• Makkelijk bereikbaar aansluitcompartiment voor
een eenvoudige installatie
• 1.5 meter accu kabel bijgesloten
• CE gecertificeerd
• 24 maanden garantie

TECHNISCHE BROCHURE

Kenmerken

I

professionele DC naar AC pure sinus omvormers

Door toepassing van de nieuwste technieken wordt
een hoog rendement gehaald met een zeer laag
nullast verbruik. De ingebouwde automatische
„standby“ functie (ASB) kan het nullast verbruik
zelfs verder reduceren met zo’n 70%!
Alle Powersine omvormers zijn eenvoudig te
installeren en bedienen. Standaard worden accu
kabels en zeer heldere installatie instructies
meegeleverd.

• www.iesy.eu

• Recreatie voertuigen
• Maritieme applicaties
• “Off-grid” zonne energie systemen
• Industriële systemen
• Mobiele entertainment systemen
• Service voertuigen
• Afgelegen woningen

Accessoires
• Universele afstandbediening met LCD1)
• TBSLink communicatie kit inclusief software
1)

INTELLIGENTE ACCU LADERS

Het zeer robuuste elektronische en mechanische
ontwerp van de Powersine omvormers, resulteert
in een zeer hoge betrouwbaarheid en lange
levensduur. In combinatie met de uitgebreide
beveiligingen tegen kortsluiting, overbelasting en
te hoge temperaturen zal een Powersine
omvormer u jarenlang probleemloos van dienst
zijn.

Toepassingen

I

Omschrijving De PS1600-12, PS1800-24 en
PS1800-48 professionele DC naar AC sinus
omvormers, bieden superieure prestaties voor een
groot aantal applicaties. In tegenstelling tot vele
andere omvormers op de markt, levert een
Powersine omvormer een zeer storingsvrije AC
uitgang. Dit garandeert een correcte werking van
gevoelige apparatuur zoals TV’s, meet apparatuur
en accu laders.

ACCU MONITOR SYSTEMEN

Powersine

Technische specificaties
Parameter

PS1600-12

Uitgangsvermogen1)

PS1800-48

Nominaal
Bereik

Maximale rendement
Ruststroom verbruik3)
[ASB]
ASB drempel
Aanbevolen omgevingstemperatuur
Aanbevolen opslag temperatuur
Koeling
TBSLink geschikt
Beveiligd tegen

Gemeten met Ohmse belasting bij 25°C. Vermogensopgaves hebben een tolerantie van ± 10% en nemen af bij toenemende temperatuur (ca. 1.2%/°C vanaf 25°C).
Het onder voltage is dynamisch. Deze limiet daalt bij toenemende belasting om spanningsverliezen over kabels en/of aansluitingen te compenseren.
Gemeten bij nominale ingangsspanning en 25°C omgevingstemperatuur.

I

Vooraanzicht

Onderaanzicht

210

210

Zijaanzicht

187

114
351

126

INTELLIGENTE ACCU LADERS

Afmetingen

114

3)

334

2)

351

1)

ACCU MONITOR SYSTEMEN

N.B. : bovenstaande gegevens kunnen zonder aankondiging van de fabrikant veranderen

I

Indicaties
DC (accu) aansluitingen
AC aansluitingen
Afmetingen behuizing
Gewicht
Beschermingsklasse
Normen

DC-AC SINUS OMVORMERS

1400VA
1400VA
1800VA
1800VA
3000VA
3000VA
230Vac ± 2% of 115Vac ± 2%
50Hz ± 0.05% of 60Hz ± 0.05%
Pure sinusvorm (THD < 5%1) @ Pnom)
0.2 – 1 (t/m Pnom)
48V
24V
12V
412) – 60Vdc
212) – 32Vdc
10.52) – 16Vdc
94%
92%
92%
<12W
<12W
<9.6W
[3.5W]
[2.5W]
[4.7W]
Puit=10W
-20°C … +50°C (luchtvochtigheid max. 95%)
-40°C … +80°C (luchtvochtigheid max. 95%)
Ventilator met variabele snelheid
Ja
Kortsluiting, overbelasting, hoge temperatuur, AC ‘back feed’, hoge/lage
accu spanning en hoge rimpelspanning aan de ingang
Omvormer in bedrijf, uitgangsvermogen, foutcode en ASB modus
Twee draden, lengte 1.5 meter, 35mm2
25mm2
Schroef klemmen
351 x 210 x 114mm
10.5 kg
IP21 (gemonteerd in recht opstaande positie)
CE gemarkeerd volgens EMC richtlijn 2004/108/EC en LVD 2006/95/EC
(EN60335-1), RoHS richtlijn 2002/95/EC

TECHNISCHE BROCHURE

1300VA
1600VA
2500VA

Pnom
P10minuten
Ppiek

Uitgangsspanning
Uitgangsfrequentie
Uitgangsspanningsvorm
Toegestane cos φ van belasting
Ingangsspanning (±3% tolerantie) :

PS1800-24

• Pure sinusvormige AC uitgang
• Robuust industrieel ontwerp
• Hoog piekvermogen
• Zeer efficiënt
• Beveiligd tegen hoge/lage accu spanning, hoge

DC-AC SINUS OMVORMERS

temperatuur, overbelasting, kortsluiting en hoge
rimpelspanning
• Automatische Standby functie ter reducering van
het nullast stroom verbruik
• Stille ventilatoren met variabele snelheid
• Op afstand aan en uit te schakelen
• Alarm relais
• Afstandbediening met LCD via TBSLink
• Makkelijk bereikbaar aansluitcompartiment voor
een eenvoudige installatie
• 1.5 meter accu kabel bijgesloten
• CE gecertificeerd
• 24 maanden garantie

TECHNISCHE BROCHURE

Kenmerken

I

professionele DC naar AC pure sinus omvormers

Door toepassing van de nieuwste technieken wordt
een hoog rendement gehaald met een zeer laag
nullast verbruik. De ingebouwde automatische
„standby“ functie (ASB) kan het nullast verbruik
zelfs verder reduceren met zo’n 70%!
Alle Powersine omvormers zijn eenvoudig te
installeren en bedienen. Standaard worden accu
kabels en zeer heldere installatie instructies
meegeleverd.

• www.iesy.eu

• Recreatie voertuigen
• Maritieme applicaties
• “Off-grid” zonne energie systemen
• Industriële systemen
• Mobiele entertainment systemen
• Service voertuigen
• Afgelegen woningen

Accessoires
• Universele afstandbediening met LCD1)
• TBSLink communicatie kit inclusief software
1)

INTELLIGENTE ACCU LADERS

Het zeer robuuste elektronische en mechanische
ontwerp van de Powersine omvormers, resulteert
in een zeer hoge betrouwbaarheid en lange
levensduur. In combinatie met de uitgebreide
beveiligingen tegen kortsluiting, overbelasting en
te hoge temperaturen zal een Powersine
omvormer u jarenlang probleemloos van dienst
zijn.

Toepassingen

I

Omschrijving De PS1000-12 en PS1400-24
professionele DC naar AC sinus omvormers,
bieden superieure prestaties voor een groot aantal
applicaties. In tegenstelling tot vele andere
omvormers op de markt, levert een Powersine
omvormer een zeer storingsvrije AC uitgang. Dit
garandeert een correcte werking van gevoelige
apparatuur zoals TV’s, meet apparatuur en accu
laders.

ACCU MONITOR SYSTEMEN

Powersine

Technische specificaties
Parameter
Uitgangsvermogen1)

Uitgangsspanning
Uitgangsfrequentie
Uitgangsspanningsvorm
Toegestane cos φ van belasting
Ingangsspanning (±3% tolerantie) :

PS1400-24

850VA
1050VA
2000VA

1000VA
1450VA
2800VA

Nominaal
Bereik

Maximale rendement
Ruststroom verbruik3)
[ASB]
ASB drempel
Aanbevolen omgevingstemperatuur
Aanbevolen opslag temperatuur
Koeling
TBSLink geschikt
Beveiligd tegen

Gemeten met Ohmse belasting bij 25°C. Vermogensopgaves hebben een tolerantie van ± 10% en nemen af bij toenemende temperatuur (ca. 1.2%/°C vanaf 25°C).
Het onder voltage is dynamisch. Deze limiet daalt bij toenemende belasting om spanningsverliezen over kabels en/of aansluitingen te compenseren.
Gemeten bij nominale ingangsspanning en 25°C omgevingstemperatuur.

I

Vooraanzicht

Onderaanzicht

210

210

Zijaanzicht

187

114
351

126

INTELLIGENTE ACCU LADERS

Afmetingen

114

3)

334

2)

351

1)

ACCU MONITOR SYSTEMEN

N.B. : bovenstaande gegevens kunnen zonder aankondiging van de fabrikant veranderen

I

Indicaties
DC (accu) aansluitingen
AC aansluitingen
Afmetingen behuizing
Gewicht
Beschermingsklasse
Normen

DC-AC SINUS OMVORMERS

230Vac ± 2% of 115Vac ± 2%
50Hz ± 0.05% of 60Hz ± 0.05%
Pure sinusvorm (THD < 5%1) @ Pnom)
0.2 – 1 (t/m Pnom)
24V
12V
212) – 32Vdc
10.52) – 16Vdc
92%
92%
<12W
<9.6W
[3.5W]
[2.5W]
Puit=10W
-20°C … +50°C (luchtvochtigheid max. 95%)
-40°C … +80°C (luchtvochtigheid max. 95%)
Ventilator met variabele snelheid
Ja
Kortsluiting, overbelasting, hoge temperatuur, AC ‘back feed’, hoge/lage
accu spanning en hoge rimpelspanning aan de ingang
Omvormer in bedrijf, uitgangsvermogen, foutcode en ASB modus
Twee draden, lengte 1.5 meter, 25mm2
Schroef klemmen
351 x 210 x 114mm
10.5 kg
IP21 (gemonteerd in recht opstaande positie)
CE gemarkeerd volgens EMC richtlijn 2004/108/EC en LVD 2006/95/EC
(EN60335-1), RoHS richtlijn 2002/95/EC

TECHNISCHE BROCHURE

Pnom
P10minuten
Ppiek

PS1000-12

• Pure sinusvormige AC uitgang
• Robuust ontwerp
• Hoog piekvermogen
• Zeer efficiënt
• Beveiligd tegen hoge/lage accu spanning, hoge
temperatuur, overbelasting en kortsluiting

TECHNISCHE BROCHURE

Kenmerken

• Automatische Standby functie ter reducering van

(IEC320 plug bijgesloten)

• Op afstand aan en uit te schakelen
• 1.5 meter accu kabel bijgesloten
• CE en e-mark gecertificeerd
• 24 maanden garantie

DC-AC SINUS OMVORMERS

het nullast stroom verbruik

• Stille ventilator met variabele snelheid
• Wereldwijd geaccepteerde IEC320 uitgang

I

professionele DC naar AC pure sinus omvormers

Door toepassing van de nieuwste technieken wordt
een hoog rendement gehaald met een zeer laag
nullast verbruik. De ingebouwde automatische
„standby“ functie (ASB) kan het nullast verbruik
zelfs verder reduceren met zo’n 70%!
Alle Powersine omvormers zijn eenvoudig te
installeren en bedienen. Standaard worden accu
kabels, een separate IEC320 plug en zeer heldere
installatie instructies meegeleverd.

• www.iesy.eu

• Recreatie voertuigen
• Maritieme applicaties
• “Off-grid” zonne energie systemen
• Industriële systemen
• Mobiele entertainment systemen
• Service voertuigen
• Afgelegen woningen

Geschikt voor uw..
• Flatscreen TV
• Desktop / Notebook computer
• Accu lader voor elektrisch gereedschap
• Draagbare werk verlichting
• Test & meet apparatuur
• DVD / Blu-ray speler
• GSM / Smartphone lader
• Thermische printer
• Kleine keuken apparatuur
• Elektrisch gereedschap

INTELLIGENTE ACCU LADERS

Het zeer robuuste elektronische en mechanische
ontwerp van de Powersine omvormers, resulteert
in een zeer hoge betrouwbaarheid en lange
levensduur. In combinatie met de uitgebreide
beveiligingen tegen kortsluiting, overbelasting en
te hoge temperaturen zal een Powersine
omvormer u jarenlang probleemloos van dienst
zijn.

Toepassingen

I

Omschrijving De PS600-12, PS800-24 en PS80048 professionele DC naar AC sinus omvormers,
bieden superieure prestaties voor een groot aantal
applicaties. In tegenstelling tot vele andere
omvormers op de markt, levert een Powersine
omvormer een zeer storingsvrije AC uitgang. Dit
garandeert een correcte werking van gevoelige
apparatuur zoals TV’s, meet apparatuur en accu
laders.

ACCU MONITOR SYSTEMEN

Powersine

Technische specificaties
Parameter

PS600-12

Uitgangsvermogen1)

Nominaal
Bereik

N.B. : bovenstaande gegevens kunnen zonder aankondiging van de fabrikant veranderen

Gemeten met Ohmse belasting. Vermogensopgaves hebben een tolerantie van ± 4% en nemen af bij toenemende temperatuur (ca. 1.2%/°C vanaf 25°C).
Het onder voltage is dynamisch. Deze limiet daalt bij toenemende belasting om spanningsverliezen over kabels en/of aansluitingen te compenseren.
Gemeten bij nominale ingangsspanning en 25°C omgevingstemperatuur.

I
INTELLIGENTE ACCU LADERS

Afmetingen
Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Zijaanzicht

244mm

163mm

MONTAGE SCHROEF AFSTAND
(gat diameter = 5.5 mm)

3)

258mm

2)

113mm

1)

ACCU MONITOR SYSTEMEN

600VA
600VA
800VA
800VA
1200VA
1250VA
230Vac ± 2% of 115Vac ± 2%
50Hz ± 0.05% of 60Hz ± 0.05%
Pure sinusvorm (THD < 5%1) @ Pnom)
0.2 – 1 (t/m Pnom)
48V
24V
12V
412) – 60Vdc
212) – 31Vdc
10.52) – 16Vdc
94%
93%
92%
<6.5W
<8.2W
<4.8W
[0.7W]
[0.4W]
[0.5W]
Puit=15W
-20°C … +50°C (luchtvochtigheid max. 95%)
-40°C … +80°C (luchtvochtigheid max. 95%)
Ventilator met variabele snelheid
Nee
Kortsluiting, overbelasting, hoge temperatuur, lage
accu spanning
Omvormer in bedrijf, foutcode en ASB modus
Twee draden, lengte 1.5 meter, 10mm2
IEC320 chassisdeel
228 x 113 x 163mm (excl. montage lippen)
6.2 kg
IP20
CE gemarkeerd volgens EMC richtlijn 2004/108/EC en LVD 2006/95/EC
(EN60335-1), e4-95/54/EC, RoHS richtlijn 2002/95/EC

I

Indicaties
DC (accu) aansluitingen
AC aansluitingen
Afmetingen behuizing
Gewicht
Beschermingsklasse
Normen

500VA
600VA
1000VA

DC-AC SINUS OMVORMERS

Maximale rendement
Ruststroom verbruik3)
[ASB]
ASB drempel
Aanbevolen omgevingstemperatuur
Aanbevolen opslag temperatuur
Koeling
TBSLink geschikt
Beveiligd tegen

PS800-48
TECHNISCHE BROCHURE

Uitgangsspanning
Uitgangsfrequentie
Uitgangsspanningsvorm
Toegestane cos φ van belasting
Ingangsspanning (±3% tolerantie) :

Pnom
P10minuten
Ppiek

PS800-24

ACCU
KABELS

113mm
69mm

MONTAGE SCHROEF
AFSTAND

320mm

TOTALE LENGTE INCLUSIEF IEC320 PLUG EN
NOODZAKELIJKE RUIMTE VOOR ACCU KABELS

• Pure sinusvormige AC uitgang
• Robuust ontwerp
• Hoog piekvermogen
• Zeer efficiënt
• Beveiligd tegen hoge/lage accu spanning, hoge
temperatuur, overbelasting en kortsluiting

TECHNISCHE BROCHURE

Kenmerken

• Automatische Standby functie ter reducering van

(IEC320 plug bijgesloten)

• 1.5 meter accu kabel bijgesloten
• CE en e-mark gecertificeerd
• 24 maanden garantie

DC-AC SINUS OMVORMERS

het nullast stroom verbruik

• Stille ventilator met variabele snelheid
• Wereldwijd geaccepteerde IEC320 uitgang

I

professionele DC naar AC pure sinus omvormers

Door toepassing van de nieuwste technieken wordt
een hoog rendement gehaald met een zeer laag
nullast verbruik. De ingebouwde automatische
„standby“ functie (ASB) kan het nullast verbruik
zelfs verder reduceren met zo’n 70%!
Alle Powersine omvormers zijn eenvoudig te
installeren en bedienen. Standaard worden accu
kabels, een separate IEC320 plug en zeer heldere
installatie instructies meegeleverd.

• www.iesy.eu

• Recreatie voertuigen
• Maritieme applicaties
• “Off-grid” zonne energie systemen
• Industriële systemen
• Mobiele entertainment systemen
• Service voertuigen
• Afgelegen woningen

Geschikt voor uw..
• Flatscreen TV
• Notebook computer
• Accu lader voor elektrisch gereedschap
• Draagbare werk verlichting
• Test & meet apparatuur
• DVD / Blu-ray speler
• GSM / Smartphone lader
• Thermische printer

INTELLIGENTE ACCU LADERS

Het zeer robuuste elektronische en mechanische
ontwerp van de Powersine omvormers, resulteert
in een zeer hoge betrouwbaarheid en lange
levensduur. In combinatie met de uitgebreide
beveiligingen tegen kortsluiting, overbelasting en
te hoge temperaturen zal een Powersine
omvormer u jarenlang probleemloos van dienst
zijn.

Toepassingen

I

Omschrijving De PS300-12, PS350-24 en PS45048 professionele DC naar AC sinus omvormers,
bieden superieure prestaties voor een groot aantal
applicaties. In tegenstelling tot vele andere
omvormers op de markt, levert een Powersine
omvormer een zeer storingsvrije AC uitgang. Dit
garandeert een correcte werking van gevoelige
apparatuur zoals TV’s, meet apparatuur en accu
laders.

ACCU MONITOR SYSTEMEN

Powersine

Technische specificaties
Parameter

PS300-12

Uitgangsvermogen1)

Nominaal
Bereik

N.B. : bovenstaande gegevens kunnen zonder aankondiging van de fabrikant veranderen

Gemeten met Ohmse belasting. Vermogensopgaves hebben een tolerantie van ± 4% en nemen af bij toenemende temperatuur (ca. 1.2%/°C vanaf 25°C).
Het onder voltage is dynamisch. Deze limiet daalt bij toenemende belasting om spanningsverliezen over kabels en/of aansluitingen te compenseren.
Gemeten bij nominale ingangsspanning en 25°C omgevingstemperatuur.

I
INTELLIGENTE ACCU LADERS

Afmetingen
Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Zijaanzicht

198mm

130mm

MONTAGE SCHROEF AFSTAND
(gat diameter = 5.5 mm)

3)

208mm

2)

98mm

1)

ACCU MONITOR SYSTEMEN

300VA
300VA
360VA
450VA
800VA
800VA
230Vac ± 2% of 115Vac ± 2%
50Hz ± 0.05% of 60Hz ± 0.05%
Pure sinusvorm (THD < 5%1) @ Pnom)
0.2 – 1 (t/m Pnom)
48V
24V
12V
412) – 60Vdc
212) – 31Vdc
10.52) – 16Vdc
95%
93%
91%
<3.5W
<6.5W
<3W
[0.8W]
[0.7W]
[1.3W]
Puit=15W
Puit=12W
Puit=15W
-20°C … +50°C (luchtvochtigheid max. 95%)
-40°C … +80°C (luchtvochtigheid max. 95%)
Ventilator met variabele snelheid
Nee
Kortsluiting, overbelasting, hoge temperatuur, lage
accu spanning
Omvormer in bedrijf, foutcode en ASB modus
Twee draden, lengte 1.5 meter, 4mm2
IEC320 chassisdeel
184 x 98 x 130mm (excl. montage lippen)
3.5 kg
IP20
CE gemarkeerd volgens EMC richtlijn 2004/108/EC en LVD 2006/95/EC
(EN60335-1), e4-95/54/EC, RoHS richtlijn 2002/95/EC

I

Indicaties
DC (accu) aansluitingen
AC aansluitingen
Afmetingen behuizing
Gewicht
Beschermingsklasse
Normen

250VA
330VA
700VA

DC-AC SINUS OMVORMERS

Maximale rendement
Ruststroom verbruik3)
[ASB]
ASB drempel
Aanbevolen omgevingstemperatuur
Aanbevolen opslag temperatuur
Koeling
TBSLink geschikt
Beveiligd tegen

PS450-48
TECHNISCHE BROCHURE

Uitgangsspanning
Uitgangsfrequentie
Uitgangsspanningsvorm
Toegestane cos φ van belasting
Ingangsspanning (±3% tolerantie) :

Pnom
P10minuten
Ppiek

PS350-24

ACCU
KABELS

90mm

MONTAGE SCHROEF
AFSTAND

69mm
266mm

TOTALE LENGTE INCLUSIEF IEC320 PLUG EN
NOODZAKELIJKE RUIMTE VOOR ACCU KABELS

• Pure sinusvormige AC uitgang
• Robuust ontwerp
• Hoog piekvermogen
• Zeer efficiënt
• Beveiligd tegen hoge/lage accu spanning, hoge
temperatuur, overbelasting en kortsluiting

TECHNISCHE BROCHURE

Kenmerken

• Automatische Standby functie ter reducering van

(IEC320 plug bijgesloten)

• 1.5 meter accu kabel bijgesloten
• CE en e-mark gecertificeerd
• 24 maanden garantie

DC-AC SINUS OMVORMERS

het nullast stroom verbruik

• Stille ventilator met variabele snelheid
• Wereldwijd geaccepteerde IEC320 uitgang

I

professionele DC naar AC pure sinus omvormers

Door toepassing van de nieuwste technieken wordt
een hoog rendement gehaald met een zeer laag
nullast verbruik. De ingebouwde automatische
„standby“ functie (ASB) kan het nullast verbruik
zelfs verder reduceren met zo’n 70%!
Alle Powersine omvormers zijn eenvoudig te
installeren en bedienen. Standaard worden accu
kabels, een separate IEC320 plug en zeer heldere
installatie instructies meegeleverd.

• www.iesy.eu

• Recreatie voertuigen
• Maritieme applicaties
• “Off-grid” zonne energie systemen
• Industriële systemen
• Mobiele entertainment systemen
• Service voertuigen
• Afgelegen woningen

Geschikt voor uw..
• Kleine flatscreen TV
• Notebook computer
• Accu lader voor elektrisch gereedschap
• Draagbare werk verlichting
• Test & meet apparatuur
• DVD / Blu-ray speler
• GSM / Smartphone lader
• Kleine thermische printer

INTELLIGENTE ACCU LADERS

Het zeer robuuste elektronische en mechanische
ontwerp van de Powersine omvormers, resulteert
in een zeer hoge betrouwbaarheid en lange
levensduur. In combinatie met de uitgebreide
beveiligingen tegen kortsluiting, overbelasting en
te hoge temperaturen zal een Powersine
omvormer u jarenlang probleemloos van dienst
zijn.

Toepassingen

I

Omschrijving De PS200-12, PS200-24 en PS20048 professionele DC naar AC sinus omvormers,
bieden superieure prestaties voor een groot aantal
applicaties. In tegenstelling tot vele andere
omvormers op de markt, levert een Powersine
omvormer een zeer storingsvrije AC uitgang. Dit
garandeert een correcte werking van gevoelige
apparatuur zoals TV’s, meet apparatuur en accu
laders.

ACCU MONITOR SYSTEMEN

Powersine

Technische specificaties
Parameter

PS200-12

Uitgangsvermogen1)

Nominaal
Bereik

N.B. : bovenstaande gegevens kunnen zonder aankondiging van de fabrikant veranderen

Gemeten met Ohmse belasting. Vermogensopgaves hebben een tolerantie van ± 4% en nemen af bij toenemende temperatuur (ca. 1.2%/°C vanaf 25°C).
Het onder voltage is dynamisch. Deze limiet daalt bij toenemende belasting om spanningsverliezen over kabels en/of aansluitingen te compenseren.
Gemeten bij nominale ingangsspanning en 25°C omgevingstemperatuur.

I
INTELLIGENTE ACCU LADERS

Afmetingen
Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Zijaanzicht

168mm

130mm

MONTAGE SCHROEF AFSTAND
(gat diameter = 5.5 mm)

3)

178mm

2)

98mm

1)

ACCU MONITOR SYSTEMEN

175VA
175VA
220VA
220VA
500VA
500VA
230Vac ± 2% of 115Vac ± 2%
50Hz ± 0.05% of 60Hz ± 0.05%
Pure sinusvorm (THD < 5%1) @ Pnom)
0.2 – 1 (t/m Pnom)
48V
24V
12V
412) – 60Vdc
212) – 31Vdc
10.52) – 16Vdc
93%
91%
90%
<3W
<4W
<2.8W
[0.8W]
[0.6W]
[1.2W]
Puit=10W
-20°C … +50°C (luchtvochtigheid max. 95%)
-40°C … +80°C (luchtvochtigheid max. 95%)
Ventilator met variabele snelheid
Nee
Kortsluiting, overbelasting, hoge temperatuur, lage
accu spanning
Omvormer in bedrijf, foutcode en ASB modus
Twee draden, lengte 1.5 meter, 4mm2
IEC320 chassisdeel
154 x 98 x 130mm (excl. montage lippen)
2.4 kg
IP20
CE gemarkeerd volgens EMC richtlijn 2004/108/EC en LVD 2006/95/EC
(EN60335-1), e4-95/54/EC, RoHS richtlijn 2002/95/EC

I

Indicaties
DC (accu) aansluitingen
AC aansluitingen
Afmetingen behuizing
Gewicht
Beschermingsklasse
Normen

175VA
210VA
400VA

DC-AC SINUS OMVORMERS

Maximale rendement
Ruststroom verbruik3)
[ASB]
ASB drempel
Aanbevolen omgevingstemperatuur
Aanbevolen opslag temperatuur
Koeling
TBSLink geschikt
Beveiligd tegen

PS200-48
TECHNISCHE BROCHURE

Uitgangsspanning
Uitgangsfrequentie
Uitgangsspanningsvorm
Toegestane cos φ van belasting
Ingangsspanning (±3% tolerantie) :

Pnom
P10minuten
Ppiek

PS200-24

ACCU
KABELS

90mm

MONTAGE SCHROEF
AFSTAND

69mm
235mm

TOTALE LENGTE INCLUSIEF IEC320 PLUG EN
NOODZAKELIJKE RUIMTE VOOR ACCU KABELS

• Three full current outputs
• Robust industrial design
• Designed for continuous duty charging
• Very efficient
• Universal power factor corrected auto ranging AC
input

Description The Omnicharge 12-90, 24-50 and 24-80
are fully programmable, automatic battery chargers
designed for professional applications.

• Recreational vehicles
• Marine applications
• Industrial systems
• Mobile entertainment systems
• Service vehicles
• Remote homes

I

Up to six charger units can be connected in parallel,
allowing synchronized charging with currents up to
540A. Three separate battery banks can be charged
simultaneously, thanks to the triple output design.
All Omnicharge models are equipped with advanced
temperature compensated charging programs for lead
acid and lithium based batteries. Besides easily
selectable standard charge programs, users are also
allowed to create a custom charging program using the
TBS Dashboard software. The standard available
TBSLink port enables connection to a number of
accessories like the TBS remote controls.
All Omnicharge units are easy to install and come
standard with temperature sensor and a very clear
installation and operating instruction manual.

•

www.iesy.eu

Accessories
• Universal Remote Control with LCD1)
• Basic Remote Control with LEDs2)
• DC cable kits
• TBSLink communication kit including software
• Alarm output expander
1)

2)

INTELLIGENT BATTERY CHARGERS

Combining the latest technologies and the best available
parts with years of power electronics design expertise,
the Omnicharge battery chargers will deliver long life
performance even in the most demanding applications. A
unique active rectifier output stage ensures unmatched
efficiency figures. Combined with active PFC, the
Omnicharge battery chargers are very energy efficient.
This will reduce running costs and guarantees a
maximum charge current per AC Watt.

Applications

BATTERY MANAGEMENT SYSTEMS

programmable automatic battery chargers

I

Omnicharge

temperature, overload, short circuit, low input
voltage and reverse polarity (fuse)
• Multistage intelligent charging programs
• Programmable charging programs up to 8 stages
• Protects the battery from being overcharged
• Variable speed fan for silent operation
• Remote on/off capability
• Alarm relay (optional Alarm Output Expander
available for additional relays)
• Remote control capability via TBSLink
• Easy to access connection bay for installing AC-,
DC and control wiring
• Temperature sensor included
• CE certified
• 24 month warranty

DC-AC SINEWAVE INVERTERS

• Parallel capability up to 6 units
• Protected against battery failure, high

TECHNICAL DATASHEET

Features

Technical specifications
Parameter

OC24-50

OC24-80

(art. no. 5027220)

(art. no. 5027420)

Indications
DC output connections
AC input connections
Enclosure body size (H x W x D)
Total weight
Protection class
Standards

I

Dimensions
Side view

271

132

Bottom view

132

370

271

measurement units : millimeters

INTELLIGENT BATTERY CHARGERS

Front view

150

BATTERY MANAGEMENT SYSTEMS

Maximum output current tolerance is +/-5%. Maximum set point voltage deviations are +/- 0.1V for 12V and +/- 0.2V for 24V models. All set point voltages are temperature compensated when
battery temperature sensor is connected.
2)
Value is programmable
3)
Always consult battery manufacturers specifications for maximum allowable charge current
4)
At higher ambient temperatures (>40°C), maximum output current may be reduced automatically

I

Note: the given specifications are subject to change without notice.
1)

DC-AC SINEWAVE INVERTERS

100-260Vac / 47-63Hz / PF ³ 0.90
180-260Vac
1550VA
1700VA
2750VA
13.5A/6.8A
15A/7.5A
-/12A
90A
50A
80A
12Vdc
24Vdc
3 (internally isolated)
IUoUoP, intelligent 4-stage, temperature compensated
14.4Vdc
28.8Vdc
13.5Vdc
27.0Vdc
15.5Vdc
31.0Vdc
Flooded / GEL / AGM / LiFePO4 / Custom
180-900Ah
100-500Ah
160-800Ah
< 0.1mA
-10°C … +55°C (humidity max. 90% non condensing)
-20°C … +70°C (humidity max. 90% non condensing)
Variable speed fan controlled by temperature and load
Yes
Low AC voltage, output short circuit, high temperature, battery overcharging
and reverse polarity (fuse)
Power on, output current bar, state of charge bar, error
4x M8 bolts
Screw terminals
370 x 271 x 132mm
6.5 kg
7.5 kg
IP21 (mounted in upright position)
CE marked meeting EMC directive 2004/108/EC and LVD 2006/95/EC
complying with EN55014-1, EN60335-2-29

TECHNICAL DATASHEET

AC input voltage
Full load power consumption
AC input current (115V/230V)
Total DC output current1) 4)
Nominal DC output voltage1)
Number of full current outputs
Charge characteristic2)
Absorption voltage2)
Float voltage2)
Equalize voltage2)
Supported Battery types2)
Recommended battery capacity3)
DC current draw (charger off)
Operating temp. range4)
Storage temp. range
Cooling
TBSLink enabled
Protected against

OC12-90
(art. no. 5027200)

• Twee accu uitgangen
• Robuust industrieel ontwerp
• Ontworpen voor continu laadbedrijf
• Zeer efficient
• Universele power factor gecorrigeerde AC ingang
• Geen laadstroom degradatie bij lage

TECHNISCHE BROCHURE

Kenmerken

ingangsspanningen

Omschrijving De Omnicharge 12-40, 12-60, 2420 en 24-30 zijn volledig programmeerbare,
automatische accu laders voor professionele
toepassingen.

Elke Omnicharge lader is standaard uitgerust met
een accu temperatuur sensor en duidelijke
installatie- en gebruikershandleidingen.

• www.iesy.eu

Accessoires
• Accu kabel kits
• Universele afstandsbediening met LCD1)
• TBSLink communicatie kit inclusief software
• Alarm uitbreidingskit (met 3 extra alarm relais)
1)

INTELLIGENTE ACCU LADERS

Alle Omnicharge modellen zijn uitgerust met
temperatuur gecompenseerde 4 traps laad
programma’s. Standaard beschikbaar zijn open
loodzuur, GEL en AGM programma’s. Met behulp
van de Dashboard software kan echter ook een
zelf gedefinieerd laad programma gecreëert
worden, zoals bijvoorbeeld voor een Lithium accu.
Op de standaard aanwezige TBSLink poort kan de
optionele TBS universele afstandsbediening
aangesloten worden.

• Recreatie voertuigen
• Maritieme applicaties
• Industriële systemen
• Mobiele entertainment systemen
• Service voertuigen
• Afgelegen woningen

I

Het gebruik van de nieuwste vermogensconversie
technieken en de best verkrijgbare componenten,
resulteren in een lange levensduur van de
Omnicharge accu laders. Zelfs onder de meest
veeleisende omstandigheden. Een uniek actief
gelijkrichtiger systeem in de uitgang van deze
laders, levert een zeer hoog rendement op. Dit
gecombineerd met actieve power factor correctie,
garandeert een maximale laadstroom per
geconsumeerde AC Watt uit het lichtnet.

Toepassingen

ACCU MONITOR SYSTEMEN

volautomatische programmeerbare accu laders

I

Omnicharge

overbelasting, kortsluiting, lage ingangsspanning
en ompoling (middels zekering)
• Meertraps intelligente laad programma’s
• Programmeerbare laad programma’s.
• Beschermt de accu tegen overlading
• Stille ventilatoren met variabele snelheid
• Op afstand aan en uit te schakelen
• Alarm relais (optionele Alarm uitbreidingskit
beschikbaar)
• Afstandsbediening met LCD via TBSLink
• Gemakkelijk bereikbaar aansluitcompartiment
voor een eenvoudige installatie
• Inclusief accu temperatuur sensor
• CE gecertificeerd
• 24 maanden garantie

DC-AC SINUS OMVORMERS

• Beveiligd tegen accu defecten, hoge temperatuur,

Technische specificaties
Parameter

OC12-40
700VA
6A/3A
88%

OC24-20

100-260VAC / 47-63Hz / PF ≥ 0.95
1050VA
700VA
9A/4.5A
6A/3A
88%
89%

OC24-30
1050VA
9A/4.5A
89%

Maximale tolerantie van laadstroom is +/-3%. Maximale laadspanningsafwijkingen zijn +/- 0.1V voor 12V en +/- 0.2V voor 24V modellen. Alle laadspanningen zijn temperatuur gecompenseerd
mits de accu temperatuur sensor is aangesloten.
2)
Waarde is programmeerbaar.
3)
Raadpleeg altijd de specificaties van de accu fabrikant voor de maximale laadstroom bepaling.
4)
Bij hogere omgevingstemperaturen (>40°C), kan de maximale laadstroom automatisch gereduceerd worden.

ACCU MONITOR SYSTEMEN

N.B. : bovenstaande gegevens kunnen zonder aankondiging van de fabrikant veranderen
1)

I

Indicatoren
DC (accu) aansluitingen
AC aansluitingen
Afmetingen behuizing
Gewicht
Beschermingsklasse
Normen

DC-AC SINUS OMVORMERS

12V
24V
40A(4A)
60A(4A)
20A(2.5A)
30A(2.5A)
IUoUoP, intelligent 4-traps, temperatuur gecompenseerd
14.4V
28.8V
13.5V
27.0V
15.5V
31.0V
Open loodzuur / GEL / AGM / ‘Custom’
80-400Ah
120-600Ah
50-200Ah
70-300Ah
≤ 5mA
≤ 4mA
-20°C … +50°C (luchtvochtigheid max. 95% niet condenserend)
-40°C … +80°C (luchtvochtigheid max. 95% niet condenserend)
Temperatuur geregelde ventilator
Ja
Lage AC ingangsspanning, kortsluiting, hoge temperatuur, accu overlading
en ompoling (middels zekering)
Aan, laadstroom, laad status, fout modus
M8 bouten (hoofd uitgang), Schroef verbindingen (tweede uitgang)
Schroef verbindingen
351 x 210 x 114mm
5.8 kg
IP21 (bij verticale montage)
CE gemarkeerd volgens EMC directive 2004/108/EC en LVD 2006/95/EC
(EN60335-1, EN60335-2-29). RoHS richtlijn 2002/95/EC

TECHNISCHE BROCHURE

Ingangsspanning
Opgenomen vermogen bij vollast
AC ingangsstroom (115V/230V)
Rendement bij vollast
Nominale uitgangsspanning1)
Totale laadstroom1) 4) (tweede uitgang)
Laad programma2)
Absorptie spanning2)
Float spanning2)
Equalize spanning2)
Standaard ondersteunde accu typen2)
Aanbevolen accu capaciteit3)
DC stroomverbruik (bij uitgeschakelde lader)
Omgevingstemperatuur4)
Opslag temperatuur
Koeling
Geschikt voor TBSLink
Beveiligingen

OC12-60

I

Vooraanzicht

Onderaanzicht

210

210

Zijaanzicht

114

114

187

334

351

351

126

INTELLIGENTE ACCU LADERS

Afmetingen

• Accu systeem capaciteit aflezen als ‘brandstof
meter’

• Geeft kritische informatie weer over de status van
uw accu systeem

• Toont spanning, stroom, verbruikte Ampère-uren,
rest capaciteit in % en de tijd nog te gaan

systeem integratie

• Communicatie poort
• Intern geheugen voor ‘history events’ zoals de
diepste ontlading en aantal laad/ontlaad cycli.

Accu monitor met zeer hoge precisie

De e-xpert pro is uitgerust met een intern
programmeerbaar alarm relais, waarmee
bijvoorbeeld een generator gestart kan worden
wanneer de accu bijna ontladen is.
De e-xpert pro wordt standaard geleverd met een
500 Ampère shunt en duidelijke installatie- en
bedieningsinstructies.

• www.iesy.eu

• Recreatie voertuigen
• Maritieme applicaties
• Elektrische voertuigen
• “Off-grid” zonne energie systemen
• Industriële systemen
• Mobiele entertainment systemen
• Service voertuigen
• Afgelegen woningen
• Elektrische heftrucks

Accessoires
• Temperatuur sensor kits
• Professionele ‘connection kits’
• Eenvoudige ‘connection kits’
• RS-232 communicatie kit
• USB communicatie kit
• Alarm relais uitbreidingskit
• 1:5 spanningsdeler (actieve & passieve versies)
• 1:10 spanningsdeler (passieve versie)
• Windows XP/Vista/7/8 software

INTELLIGENTE ACCU LADERS

Het bepalen van de hoeveelheid energie in een
accu is een complexe taak, aangezien accu leeftijd,
ontlaadstroom en vele andere factoren allen invloed
hebben op de accu capaciteit. Hoogwaardige meet
circuits en complexe rekenmodellen zorgen ervoor
dat de e-xpert pro zeer nauwkeurig de rest
capaciteit kan bepalen. Met de ingebouwde shunt
selectie mogelijkheid kunnen stromen tot 10.000
Ampère gemeten worden.

Toepassingen

I

Omschrijving De e-xpert pro toont selectief de
accu spanning, laad- en ontlaadstroom,
geconsumeerde Ampère-uren, procentuele accu
capaciteit en de tijd nog te gaan totdat de accu
geladen moet worden. Met behulp van een duidelijk
display en een gebruikersvriendelijke bediening,
kunnen alle parameters met één druk op de knop
getoond worden. Met de tweede accu ingang kan
bijvoorbeeld tevens de spanning van uw start accu
uitgelezen worden.

ACCU MONITOR SYSTEMEN

e-xpert pro

I

• Temperatuur sensor ingang
• Spatwaterdicht frontpaneel
• Geschikt voor Lithium accus
• 500 Ampère shunt bijgesloten
• CE gecertificeerd
• 24 maanden garantie

DC-AC SINUS OMVORMERS

• Twee accu ingangen
• Groot display met achtergrond verlichting
• Snelle montage methode met enkele moer
• Programmeerbaar alarm relais
• Shunt selectie mogelijkheid voor flexibele

TECHNISCHE BROCHURE

Kenmerken

Technische specificaties
Parameter

e-xpert pro

@Vin=24VDC
@Vin=12VDC
Ingangsspanningsbereik (’auxiliary’ of tweede accu)
Ingangsspanningsbereik (’main’ of hoofd accu)
Ingangsstroombereik2)
Accu capaciteit bereik
Aanbevolen omgevingstemperatuur
Aanbevolen opslag temperatuur
Uitlezingsnauwkeurigheid :

TECHNISCHE BROCHURE

9..35VDC
7mA
9mA
2..35VDC
0..35VDC
-9999..+9999A
20..9990Ah
-20..+50°C
-30..+70°C

Voedingsspanningsbereik
Stroomverbruik1) :

Nauwkeurigheid spanningsmeting
Nauwkeurigheid stroommeting

± 0.3%
± 0.4%

Beschermingsklasse
Normen

IP20 (frontpaneel IP65)
CE gemarkeerd volgens EMC richtlijn 2004/108/EC en LVD 2006/95/EC
(EN60335-1), RoHS richtlijn 2002/95/EC en e4-95/54/EC
N.B. : bovenstaande gegevens kunnen zonder aankondiging van de fabrikant veranderen

1)

Gemeten met achtergrond verlichting en alarm relais uitgeschakeld
Afhankelijk van geselecteerde shunt. Met standaard geleverde 500A/50mV shunt (350A continu), is het bereik gelimiteerd tot -600..+600A
3)
Alleen beschikbaar wanneer een optionele temperatuur sensor is aangesloten
2)

ACCU MONITOR SYSTEMEN

∅64mm (front diameter) / ∅64mm (behuizing diameter) / 79mm (diepte)
95gr
87 x 45 x 35mm
145gr

I

Afmetingen meter
Gewicht meter
Afmetingen shunt (lengte x breedte x hoogte)
Gewicht shunt

DC-AC SINUS OMVORMERS

± 0.01V
± 0.1A
± 1A
± 0.1Ah
± 1Ah
± 0.1%
± 1minuut
± 1hr
± 0.5°C

spanning (0..35V)
stroom (0..200A)
stroom (200..9999A)
Amp-uren (0..200Ah)
Amp-uren (200..9990Ah)
Rest capaciteit (0..100%)
Rest tijd (0..24uur)
Rest tijd (24..240uur)
temperatuur (-20..+50°C)3)

I

Vooraanzicht

Achteraanzicht

64mm

52mm

Zijaanzicht

10mm
62.5mm
6mm
72.5mm

Montage volgorde

INTELLIGENTE ACCU LADERS

Afmetingen

• Accu systeem capaciteit aflezen als ‘brandstof
meter’

• Geeft kritische informatie weer over de status van
uw accu systeem

• Toont spanning, stroom, verbruikte Ampère-uren
en rest capaciteit in %

systeem integratie

• Autosensing accuspanningsingangen
• Spatwaterdicht frontpaneel
• Geschikt voor Lithium accus
• 500 Ampère shunt bijgesloten
• CE gecertificeerd
• 24 maanden garantie

DC-AC SINUS OMVORMERS

• Twee accu ingangen
• Groot display met achtergrond verlichting
• Snelle montage methode met enkele moer
• Programmeerbaar alarm relais
• Shunt selectie mogelijkheid voor flexibele

TECHNISCHE BROCHURE

Kenmerken

I

Accu monitor met zeer hoge precisie

In vergelijking met de e-xpert pro, is de e-xpert lite
meer een basis instrument, perfect geschikt voor
gebruikers die gefocust zijn op een capaciteitsuitlezing en een zeer eenvoudige installatie.
De e-xpert lite wordt standaard geleverd met een
500 Ampère shunt en duidelijke installatie- en
bedieningsinstructies.

• www.iesy.eu

• Recreatie voertuigen
• Maritieme applicaties
• “Off-grid” zonne energie systemen
• Industriële systemen
• Mobiele entertainment systemen
• Service voertuigen
• Afgelegen woningen

Accessoires
• Professionele ‘connection kits’
• Eenvoudige ‘connection kits’

INTELLIGENTE ACCU LADERS

De e-xpert lite toont selectief de accu spanning,
laad- en ontlaadstroom, geconsumeerde Ampèreuren en procentuele accu capaciteit. Met behulp
van een duidelijk display en een gebruikersvriendelijke bediening, kunnen alle parameters met
één druk op de knop getoond worden. Met de
tweede accu ingang kan bijvoorbeeld tevens de
spanning van uw start accu uitgelezen worden.

Toepassingen

I

Omschrijving Uw accu systeem gebruiken zonder
goede monitoring, is als auto rijden zonder
instrumenten. Hoewel het is mogelijk is, is het
uiteraard beter te weten hoeveel brandstof u nog
voorhanden heeft. Het bepalen van de hoeveelheid
energie in een accu is een complexe taak,
aangezien accu leeftijd, ontlaadstroom en vele
andere factoren allen invloed hebben op de accu
capaciteit. De e-xpert lite maakt gebruik van
dezelfde nauwkeurige meet- en reken systemen als
het top model e-xpert pro.

ACCU MONITOR SYSTEMEN

e-xpert lite

Technische specificaties
Parameter

e-xpert lite

Voedingsspanningsbereik
Stroomverbruik1) :

Uitlezingsnauwkeurigheid :

TECHNISCHE BROCHURE

9..35VDC
7mA
9mA
2..35VDC
0..35VDC
-999..+999A
20..999Ah
-20..+50°C
-30..+70°C

@Vin=24VDC
@Vin=12VDC
Ingangsspanningsbereik (’auxiliary’ of tweede accu)
Ingangsspanningsbereik (’main’ of hoofd accu)
Ingangsstroombereik2)
Accu capaciteit bereik
Aanbevolen omgevingstemperatuur
Aanbevolen opslag temperatuur

Nauwkeurigheid spanningsmeting
Nauwkeurigheid stroommeting

± 0.3%
± 0.4%

Beschermingsklasse
Normen

IP20 (frontpaneel IP65)
CE gemarkeerd volgens EMC richtlijn 2004/108/EC en LVD 2006/95/EC
(EN60335-1), RoHS richtlijn 2002/95/EC en e4-95/54/EC
N.B. : bovenstaande gegevens kunnen zonder aankondiging van de fabrikant veranderen

1)
2)

Gemeten met achtergrond verlichting en alarm relais uitgeschakeld
Afhankelijk van geselecteerde shunt. Met standaard geleverde 500A/50mV shunt (350A continu), is het bereik gelimiteerd tot -600..+600A

ACCU MONITOR SYSTEMEN

∅64mm (front diameter) / ∅52mm (behuizing diameter) / 79mm (diepte)
95gr
87 x 45 x 35mm
145gr

I

Afmetingen meter
Gewicht meter
Afmetingen shunt (lengte x breedte x hoogte)
Gewicht shunt

DC-AC SINUS OMVORMERS

± 0.1V
± 0.1A
± 1A
± 0.1Ah
± 1Ah
± 0.1%

spanning (0..35V)
stroom (0..100A)
stroom (100..999A)
Amp-uren (0..100Ah)
Amp-uren (100..999Ah)
Rest capaciteit (0..100%)

I

Vooraanzicht

Achteraanzicht

64mm

52mm

Zijaanzicht

10mm
62.5mm
6mm
72.5mm

Montage volgorde

INTELLIGENTE ACCU LADERS

Afmetingen

• Geoptimaliseerd voor 36V en 48V accu systemen
• Accu systeem capaciteit aflezen als ‘brandstof
meter’

• Geeft kritische informatie weer over de status van
uw accu systeem

• Toont spanning, stroom, verbruikte Ampère-uren,

TECHNISCHE BROCHURE

Kenmerken

rest capaciteit in % en de tijd nog te gaan

systeem integratie

• Communicatie poort
• Intern geheugen voor ‘history events’ zoals de
diepste ontlading en aantal laad/ontlaad cycli.

De e-xpert pro-hv is uitgerust met een intern
programmeerbaar alarm relais, waarmee
bijvoorbeeld een generator gestart kan worden
wanneer de accu bijna ontladen is.
De e-xpert pro-hv wordt standaard geleverd met
een 500 Ampère shunt en duidelijke installatie- en
bedieningsinstructies.

• www.iesy.eu

• Recreatie voertuigen
• Maritieme applicaties
• Elektrische voertuigen
• “Off-grid” zonne energie systemen
• Industriële systemen
• Mobiele entertainment systemen
• Service voertuigen
• Afgelegen woningen
• Elektrische heftrucks

Accessoires
• Temperatuur sensor kits
• Professionele ‘connection kits’
• Eenvoudige ‘connection kits’
• RS-232 communicatie kit
• USB communicatie kit
• Alarm relais uitbreidingskit
• Windows XP/Vista/7/8 software

INTELLIGENTE ACCU LADERS

Het bepalen van de hoeveelheid energie in een
accu is een complexe taak, aangezien accu leeftijd,
ontlaadstroom en vele andere factoren allen invloed
hebben op de accu capaciteit. Hoogwaardige meet
circuits en complexe rekenmodellen zorgen ervoor
dat de e-xpert pro-hv zeer nauwkeurig de rest
capaciteit kan bepalen. Met de ingebouwde shunt
selectie mogelijkheid kunnen stromen tot 10.000
Ampère gemeten worden.

Toepassingen

I

Omschrijving De e-xpert pro-hv toont selectief de
accu spanning, laad- en ontlaadstroom,
geconsumeerde Ampère-uren, procentuele accu
capaciteit en de tijd nog te gaan totdat de accu
geladen moet worden. Met behulp van een duidelijk
display en een gebruikersvriendelijke bediening,
kunnen alle parameters met één druk op de knop
getoond worden. Met de tweede accu ingang kan
bijvoorbeeld tevens de spanning van uw start accu
uitgelezen worden.

ACCU MONITOR SYSTEMEN

Accu monitor met zeer hoge precisie

I

e-xpert pro-hv

• Temperatuur sensor ingang
• Spatwaterdicht frontpaneel
• Geschikt voor Lithium accus
• 500 Ampère shunt bijgesloten
• CE gecertificeerd
• 24 maanden garantie

DC-AC SINUS OMVORMERS

• Twee accu ingangen
• Groot display met achtergrond verlichting
• Snelle montage methode met enkele moer
• Programmeerbaar alarm relais
• Shunt selectie mogelijkheid voor flexibele

Technische specificaties
Parameter

e-xpert pro-hv

@Vin=24VDC
@Vin=12VDC
Ingangsspanningsbereik (’auxiliary’ of tweede accu)
Ingangsspanningsbereik (’main’ of hoofd accu)
Ingangsstroombereik2)
Accu capaciteit bereik
Aanbevolen omgevingstemperatuur
Aanbevolen opslag temperatuur
Uitlezingsnauwkeurigheid :

TECHNISCHE BROCHURE

14..70VDC
5mA
6mA
2..35VDC
0..70VDC
-9999..+9999A
20..9990Ah
-20..+50°C
-30..+70°C

Voedingsspanningsbereik
Stroomverbruik1) :

Nauwkeurigheid spanningsmeting
Nauwkeurigheid stroommeting

± 0.3%
± 0.4%

Beschermingsklasse
Normen

IP20 (frontpaneel IP65)
CE gemarkeerd volgens EMC richtlijn 2004/108/EC en LVD 2006/95/EC
(EN60335-1), RoHS richtlijn 2002/95/EC en e4-95/54/EC
N.B. : bovenstaande gegevens kunnen zonder aankondiging van de fabrikant veranderen

1)

Gemeten met achtergrond verlichting en alarm relais uitgeschakeld
Afhankelijk van geselecteerde shunt. Met standaard geleverde 500A/50mV shunt (350A continu), is het bereik gelimiteerd tot -600..+600A
3)
Alleen beschikbaar wanneer een optionele temperatuur sensor is aangesloten
2)

ACCU MONITOR SYSTEMEN

∅64mm (front diameter) / ∅64mm (behuizing diameter) / 79mm (diepte)
95gr
87 x 45 x 35mm
145gr

I

Afmetingen meter
Gewicht meter
Afmetingen shunt (lengte x breedte x hoogte)
Gewicht shunt

DC-AC SINUS OMVORMERS

± 0.01V
± 0.1A
± 1A
± 0.1Ah
± 1Ah
± 0.1%
± 1minuut
± 1hr
± 0.5°C

spanning (0..35V)
stroom (0..200A)
stroom (200..9999A)
Amp-uren (0..200Ah)
Amp-uren (200..9990Ah)
Rest capaciteit (0..100%)
Rest tijd (0..24uur)
Rest tijd (24..240uur)
temperatuur (-20..+50°C)3)

I

Vooraanzicht

Achteraanzicht

64mm

52mm

Zijaanzicht

10mm
62.5mm
6mm
72.5mm

Montage volgorde

INTELLIGENTE ACCU LADERS

Afmetingen

