
ComboCC Gen 4.0
ZJS403 CCC 600 12V/24V HYC 150W RS

A Combo CC Gen 4.0 é gama mais completa de controladores de carga solar

adequados para a iluminação solar nas estradas principais, intermédias e

secundárias, em aplicações híbridas e fora da rede. A elevada eficácia do sistema, o

design otimizado e a longa duração assegura o custo mais baixo de propriedade.

Configuráveis e fáceis de utilizar, são passíveis de monitorização remota e controlo.

Dados do produto

Informações gerais

Driver incluído Sim

 

Dados técnicos de luminosidade

Eficiência Luminosa (nominal) (Nom) 160 lm/W

 

Dados elétricos e de funcionamento

Tensão de entrada 220 V

Line Frequency 50 Hz

Frequência de entrada 50 Hz

Tipo de bateria Múltiplo

Tipo de controlador de carga MPPT

Potência do controlador de carga 150 W

 

Temperatura

Amplo intervalo de temperatura ambiente -20 a +60 °C

 

Controles e regulação

Intensidade regulável Regulação sem fios

Interface de controlo RS-485

 

Dados mecânicos e de revestimento

Comprimento global 302,5 mm

Largura total 94 mm

Altura total 79,5 mm

Dimensões (Altura x largura x profundidade) 80 x 94 x 303 mm

 

Aprovação e aplicação

Código de proteção de entrada IP67 [Protegido contra penetração de

pó, estanque à água]

Marca CE Marca CE

Período de garantia 3 anos

Conformidade com RoHS UE Sim

 

Condições de aplicação

Tipo de ligação à rede Híbrida

 

Dados do produto

Full EOC 911401822802

Nome de produto da encomenda ZJS403 CCC 600 12V/24V HYC 150W RS

Código de encomenda 01822802

Numerador SAP – Quantidade por embalagem 1

Numerador – Embalagens por caixa exterior 4
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Número de material (12NC) 911401822802

Nome do produto completo ZJS403 CCC 600 12V/24V HYC 150W RS

Desenho dimensional

Mechanical Drawing with Hybrid PSU

Dimensions : 302.5*94*79.5
Installation hole diameter (mm) φ3 
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