Průmyslové
spínané zdroje PULS
PULS - technologický a inovativní leader
Firma PULS GmbH byla založena roku 1980 ve Spolkové
republice Německo a od roku 1997 se věnuje výhradně vývoji
a výrobě napájecích zdrojů pro rozvaděče. Ve svém oboru je
dlouhodobě jedním z největších světových výrobců napájecích
systémů a předním inovativním leaderem.
Vývoj extrémně účinných, kompaktních a vysoce spolehlivých
napájecích zdrojů pro všechny zákazníky je hlavním cílem
zkušených specialistů ve vývojových laboratořích firmy PULS.
Nové produkty vznikají v úzké spolupráci se zákazníky,
reagují na jejich požadavky a potřeby a využívají nejnovější
technologické trendy a poznatky.
Veškeré PULS zdroje jsou vyvinuty v mnichovské centrále
s pověstnou německou precizností a celý výrobní a distribuční
proces je pod plnou kontrolou firmy PULS. Obě výrobní továrny
umístěné v České Republice a Číně používají shodné výrobní
procesy, technologie a řízení, včetně přísné kontroly kvality
garantovanou certifikaci ISO9001.
100% specializace na vývoj a výrobu zdrojů pro rozvaděče
Spolehlivost je hlavní priorita
Velký důraz na neustálý vývoj a vylepšení produktů
Ekologické myšlení

Pro zdroje PULS je charakteristická extrémní účinnost, malé rozměry, nízká
spotřeba a dlouhá životnost doprovázená vysokou spolehlivostí. Cena za
uspořenou energii snižuje díky vysoké účinnosti celkové provozní náklady.
Snížení energetické spotřeby omezuje emise CO2 a šetří životní prostředí.
Veškeré použité komponenty jsou nejvyšší kvality a pomáhají k dosažení dlouhé
životnosti a bezporuchovému chodu.

•
•

Dlouhá životnost a bezporuchovost
Ohleduplné k životnímu
prostředí ISO14001

Chlazení zdroje - proudění vzduchu

•
•
•
•

Účinnost a vysoká životnost – záruka 3 roky

•
•
•
•

Nízké provozní náklady
Nízké tepelné ztráty
Úspora energie
Záruka 3 roky

Malé rozměry
Masivní vstupní filtr k ochraně proti
vnějším rušivým vlivům
Není jednoduché komplexně ochránit zdroj před rušením
z nekvalitní a zarušené sítě. Proto je do každého PULS zdroje
navržen masivní vstupní filtr, který odolá poruchám, napěťovým
špičkám i krátkým výpadkům a přerušením. Všechny PULS
zdroje jsou v souladu s nařízením VDE 0160 (ochrana proti
přechodovým jevům).
•
Ochrana proti přechodovým jevům
•
Dlouhá doba, po kterou je zdroj schopen udržet se
v chodu chrání před krátkodobými výpadky
•
Aktivní ochrana před špičkovými náběhovými proudy

Díky propracovanému designu a vysoké účinnosti zdrojů firma
PULS pravidelně s příchodem nového modelu zmenšuje jeho
velikost. Na obrázku je porovnání velikosti jednoho z prvních
modelů 20 A zdroje širokého 230 mm a uvedeného na trh v roce
1998 se současným modelem C série širokého 65 mm. To je více
než 70% úspora místa během posledních 15 let.

•
•

Úspora místa v rozvaděči
Spolehlivé upevnění speciální patentovanou svorkou na DIN
lištu

•
•

Odolné oproti nárazům a vibracím
Nízká hmotnost

Významná výkonová rezerva pro velké zátěže
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Obě Dimension řady zdrojů PULS (Q a C) mají dvě podstatná technická vylepšení,
která řeší požadavky na překlenutí větších krátkodobých proudových odběrů,
například při rozběhu strojů, a není proto potřeba použít zdroj s větší hodnotou
nominální výkonu.

Řada Q
Řada Q disponuje výkonovým bonusem,
který umožní navýšení výstupního
proudu až o 50 % po maximální dobu
4 sekund. Po této době se výstupní
proud vrátí
k normálu. Výkonový 50% bonus může
být znovu aktivován po uplynutí krátké
doby na zotavení.

erie

Řada C
Řada C má výkonovou rezervu, která
umožňuje navýšit výstupní proud
až o 20 %. Pokud teplota prostředí
nepřekročí 45 °C, může být proudové
navýšení použito nepřetržitě nebo po
kratší dobu při vyšších teplotách.

Neustálé zdokonalování a vývoj PULS produktů přináší
mnoho výhod:
• Vyspělé technologie
• Maximální možná účinnost

Certifikace pro celý svět
Zdroje PULS mají veškerá potřebná
schválení a certifikace obvykle
požadovaná pro export. Samozřejmostí
je CE a CB certifikace, tj. schválení
elektrické bezpečnosti, schválení
elektromagnetické kompatibility, elektrické
odolnosti a EMC vyzařování. Některé
z produktů také mají další certifikace
například pro lodní a železniční dopravu
(GL, ABS, EN50155 Railway), MEDICAL
pro lékařské účely, pro explozivní
prostředí (ATEX, IECEx) pro jiná speciální
prostředí (NEC Class2, SEMI F47). To
zaručuje vysokou bezpečnost zdrojů a
usnadňuje vývoz na náročné trhy a trhy v
mimoevropských zemích (UL-USA, EACRusko, Čína).

http://www.pulspower.com

PULS + vždy něco navíc

• Dlouhá životnost

+

• Tři roky záruka

3

roky
záruka

• Rozumné ceny
• Aktivní ochrana při proudovém přetížení
• Spolehlivá upevňovací svorka na DIN lištu
• Spolehlivé pružinové připojovací svorky
• Nadčasový a funkční design
• Malé větrací otvory
• Minimální rozměry
• Maximální odolnost proti vnějším vlivům
(přepětí, přetížení, rušení, vlhkost,
korozivní prostředí)
• Široké rozmezí pracovních teplot od - 40
až do 60 °C
• Rozsáhlá produktová řada (aktuálně 146
produktů)

Přehled produktů

Piano

Miniline

Piano je nejnovější řada, ve které je
skloubena kvalita s příznivou cenou.

Kompaktní řada s malými rozměry a
menším výkonem.

• Ekonomická řada

• Vysoká účinnost, malá tepelná

• Plně postačující pro běžné aplikace

ztráta

• Výstupní proud 5 A a 10 A

• Nejmenší zdroje v sortimentu

• Výkon 120 W a 240 W

• Velmi malé rozměry od 22,5 mm

• Výstupní napětí 24 – 28 V DC
• Kompaktní velikost

šířky
• Jedno a dvoufázové zdroje od 15
do 100 W
• Výstupní proud od 0,6 A do 5 A
• Vybrané typy i s DC vstupem

Dimension C

Dimension Q

Standardní řada s vysokou
spolehlivostí a základními funkcemi
v prémium třídě.

Vlajková loď, zdroje Q řady jsou
projektovány pro náročná zatížení a
kritické podmínky.

• Cenově příznivá alternativa k

• Technologická špička

řadě Q
• Dlouhá životnost
• Vysoká účinnost a nízké tepelné
ztráty
• Jedno, dvou a třífázové zdroje od
80 do 480 W
• Výkonová rezerva 20 % (trvale)
• Teplotní a mechanická odolnost

OEM Automatic, spol. s r.o., Pražská 239, 250 66 Zdiby
Tel.: +420 241 484 940, info@oem-automatic.cz, www.oem-automatic.cz

Dimension DC-UPS
Zálohovací systémy s inteligentním
řízením.
• Spolehlivé zálohování zátěží 24 V DC

a 12 V DC
• Velmi vysoká spolehlivost a dlouhá • Pouze jedna záložní baterie 12 V
životnost
• Optimalizované nabíjení baterie
• Jedno a třífázové zdroje od 80
• Diagnostika a signalizační výstupy
do 960 W
• Velký rozsah výstupních napětí
• Výkonová rezerva 50 % (po dobu
4 s)
• Vysoký zkratový proud

