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Zasilacze AC/DC 
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Seria ELG 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów na inteligentne systemy sterowania

oświetleniem, firma Mean Well wprowadziła na rynek nową serię

programowalnych zasilaczy ELG-D2 przeznaczonych do współpracy z diodami

LED. Zasilacze te po podłączaniu programatora SDP-001 posiadają szereg

możliwości konfiguracji dzięki dołączonemu oprogramowaniu.
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Podsumowanie

Temat zasilaczy przemysłowych obejmuje wiele aspektów technicznych, stąd też

wybór odpowiedniego rodzaju zasilacza zależy od docelowej aplikacji w której ma

być użyty.
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wybór odpowiedniego rodzaju zasilacza zależy od docelowej aplikacji w której ma

być użyty.

Zawsze jednak warto zwracać uwagę na kilka podstawowych parametrów takich

jak: sprawność, zakres temperatury pracy oraz charakterystyka obciążenia w

funkcji temperatury, rodzaj wbudowanych zabezpieczeń, wymiary.

Jeśli mimo to nie mamy pewności czy w danej aplikacji możemy zastosować dany

zasilacz, warto wówczas skonsultować się z doradcą technicznym który udzieli

nam fachowej porady
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