Vernieuwend en doordacht

GTV-BU Battery Back-up Unit
Functioneert altijd

www.electroproject.nl

GTV-A en GTV-BU
Vernieuwend en doordacht
Systeem functionaliteit
De GTV-BU is specifiek ontworpen als noodstroombuffer in combinatie met de GTV-A voeding.
De GTV-BU wordt als Ad-On op de GTV-A aangesloten en zorgt ervoor dat de GTV-A voeding
na spanningsuitval nog minimaal 1 uur 24 Volt uitgangsspanning levert zonder dat de
functionaliteit van de GTV-A wordt aangetast. De GTV- A dient tevens als lader voor de
batterijen van de GTV-BU. Hierdoor is er geen aparte batterijvoeding meer benodigd.

100 Watt GTV-BU

Onderscheidend
Uniek aan het ontwerp is de stabiele uitgangsspanning tijdens batterijbedrijf. De uitgaande
spanning blijft gedurende de hele back-up tijd constant op 24Vdc onafhankelijk van de belasting
en ontlaadcurve van de batterij. Dit voorkomt foutmeldingen op onderspanning bij belastingen
zoals elektrische deurdrangers of elektrische deurschoten tijdens het ontladen van de batterijen.
Gebruikersvriendelijk
4 indicatie LED’s t.b.v. de status van de batterijunit zijn ingebouwd in het front van de deur.
Externe signalering van de statusmeldingen zijn via potentiaalvrije contacten beschikbaar.

250 Watt GTV-BU

4 indicatie LED’s
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Kenmerken
• Gestabiliseerde en afgevlakte 24Vdc uitgangsspanning tijdens batterijbedrijf. (Rimpel <1 %)
• Back-Up tijd bij maximale batterijbezetting: 1 uur bij nom. belasting.
• Uitgangsspanning is onafhankelijk van de ontlaadcurve van de batterij
• Diepontladings-beveiliging en uitgebreid batterij-diagnose systeem met separate laadcircuits
en temperatuurs-beveiliging.
• Kan toegepast worden i.c.m. nieuwe en bestaande 24Vdc GTV-A voedingen.

Electroproject
• Fabrikant van de GTV-A en GTV-BU voedingen
• Importeur van Kendrion deur- en industriemagneten
• Leverancier van IGE vergrendelmagneten

Art. nr.
40004426
40004427

Type
GTV-BU 100
GTV-BU 250

Back-Up tijd
1 uur
1 uur

Spanning
24 Vdc
24 Vdc

Stroom
4A
10 A

Vermogen
100 W
250 W

Rimpel
< 1%
< 1%

Kijk voor meer informatie in onze productdatabase op: www.electroproject.nl

