
Zasilacz buforowy 27,6V z netprotectorem 150 to 
połączenie zasilacza buforowego 27,6V o mocy 150W 
wraz z Netprotectorem PoE 8p fast ethernet. Całość 
zamknięta w obudowie 1U z przeznaczeniem do szaf 
RACK-owych 19".

Zasilacz buforowy 27,6V z netprotectorem jest 
sprzedawany bez akumulatorów. Do zasilacza 
buforowego możemy podłączyć dowolne akumulatory 
wybierając odpowiedni kabel zasilający dostępny poniżej.
Kod produktu: ZB24-NP-8P-1

ZB24-NP-8P-1U-150 to rozwiązanie dzięki któremu w 
bardzo prosty sposób można zasilić i zabezpieczyć aż 8 
urządzeń przez kabel ethernetowy.
Użycie ZB24-NP-8P-1U-150 w szafach RACK 19" pozwala 
na lepszą organizację przestrzeni poprzez wyeliminowanie
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Zasilacz buforowy 27,6V
z netprotectorem 150

Opis

W zasilaczu zastosowano 2 wyłączniki: jeden pozwala na wyłączenie zasilacza z prądu AC230 drugi zaś na odłączenie 
akumulatorów. Zamontowane włączniki pozwalają na uruchomienie zasilacza bez konieczność podłączenia do prądu tzw. 
"zimny start"

Nie podawać napięć do portów "LAN IN".

Najważniejsze zalety:
- netprotector: ochrona do 8 urządzeń
- funkcjonalność adaptera PoE
- Oszczędność miejsca w szafie RACK
- wszystkie gniazda ekranowane
- informacje o temperaturze i napięciu, natężeniu, poborze prądu i pracy na baterii
- obudowa w wersji RACK 19" 1U
- 2 włączniki do AC230 i DC (Akumulatora)
- standardowy kabel zasilający o długości 1,5m
- wentylator który pracuje jedynie przy zasilaniu 230V
- możliwość zasilenia większości urządzeń: MikroTik, Ubiquiti oraz wszystkich urządzeń pracujących pod napięciem 24V PoE
- "zimny start" bez konieczności podłączenia do prądu. - solidna aluminiowa obudowa malowana proszkowo w kolorze 
białym

kilku zasilaczy podłączonych do ewentualnego UPS-a.

Specyfikacja Techniczna

70% wartości nominalnej

150W

ZB24-NP-8P-1U-150

Moc:

buforowyTyp zasilacza:

Moc przy pracy ciągłej:

90-264V ACNapięcie zasilania:

Kod produktu:

27.6V DC Napięcie wyjściowe:



Cyberteam Sp. z o.o.
E-mail: cyberteam@cyberteam.pl
www.cyberteam.pl

ul. Strefowa 8
22-400 Zamosc

8 x 10/100TX

8 x 10/100TX

-20 do +50°C

Chłodzenie:

aktywne wentylatorTemperatura pracy:

Ilość portów LAN:

1,5 m

tak

230 VIlość portów PoE:

brakZasilanie:

Napięcie (V)

Natężenie (A)

Napięcie zasilania:

naładowania baterii(%)

Pobór prądu (W)

czas pracy na baterii (h)

tak

1~1,2A

-10 ~ +50°C

20 ~ 90% bez kondensacji

Śruba montażowa M6:

Kabel zasilający:

Długość kabla zasilającego:

Wyświetlacz LCD:

Włącznik VAC 230V:

Włącznik DC:

Temperatura pracy:

Max prąd pobierany z jednego portu PoE:

Wilgotność pracy:

Temperatura (°C)

tak

1,24 kgWaga:

Zasilacz buforowy 27,6V
z netprotectorem 150

biegunowość baterii, niski poziom baterii, przeciążenie, przepięcie, zwarcie 

0,5APrąd ładowania baterii:

4,5APrąd wyjściowy:

Zabezpieczenia:

425mm x 163mm x 45mmWymiary:

12 miesięcyGwarancja:


