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BAQ60T12 
Tápegység 
 
 
JELLEMZŐK: 
 

Bemeneti feszültség: 230 V AC (50 Hz) 
Áramfelvétel maximum: 900 mA 
Kimeneti tápfeszültség: 13.8 V DC 
Kimeneti áramerősség: 5 A maximum 
Működési hőmérséklet: -5…40 oC 
Méretek:  166 x 38 x 98 mm 
Akkumulátor: 1 db 24 Ah maximum 
BM OKF engedély 

 
LEÍRÁS: 
 

A BAQ60T12 egy kapcsolóüzemű tápegység akkumulátortöltő funkcióval. A kimenet 
13.8 V DC / 5 A terhelhetőségű. Az egység rövidzár és túlterhelés, illetve a fordított polaritás 
bekötés ellen is védett. A tápegységet mindenképpen le kell földelni. 

 
A kimeneti ponton mérhető feszültség (13.8 V DC) szabályozható a 4-es jelölésű 

trimmerrel. A 3-as számmal ábrázolt LED a hálózati feszültség meglétét mutatja. A „8-as” 
biztosíték a fordított akkumulátor bekötés ellen véd. A „9-es” biztosíték a túlterhelés és a 
rövidzár ellen nyújt védelmet. 

 
 

Szám Leírás 
1 Központ felé csatlakozás: Piros-pozitív, Fekete-negatív, Sárga-hálózat felügyelet 
2 Rögzítő pontok 
3 Hálózati visszajelző LED 
4 Szabályzó trimmer 
5 13.8 V DC kimenet 
6 Kábelszorító 
7 Bemeneti pontok: L: / N, Föld 
8 Biztosíték 6.3 A 250 V 
9 Biztosíték 3.15 A 250 V 
10 Akkumulátor vezeték 
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GARANCIÁLIS FELTÉTELEK: 
 
 

Garanciális meghibásodás esetén szakszervizeink a javításokat a lehető leghamarabb 
elvégzik, vagy ha javításuk azonnal nem lehetséges, akkor cserekészüléket biztosítanak a 
szervizelés idejére. Garanciális időn belül - üzemszerű használat közben meghibásodott 
eszközöknél – a javítások szervizdíj mentesek. Garanciát kizáró okok: nem szakszerű üzembe 
helyezés és programozás, nem rendeltetésszerű használat, szakszerűtlen kezelés, elemi kár 
által okozott meghibásodás (pl: villámcsapás, beázás, tűz), továbbá mechanikai károsodás, 
panel törés, repedés, lefestés, belejavítás, panel égés. Amennyiben a fenti garanciát kizáró 
okok nem állnak fenn, úgy garanciát vállalunk forgalmazott eszközökre illetve azok 
alkatrészeire, alkotóelemeire. 

A készülék üzembe helyezése speciális szakmai ismereteket és eszközöket igényel. A 
telepítést kizárólag szakember végezheti. Szakszerűtlen beavatkozás a készülék 
tönkremenetelét okozhatja és a garancia elvesztésével jár. A nem szakember által és nem az 
utasításoknak megfelelően telepített eszközökben keletkezett vagy ezek által okozott 
bármilyen jellegű kárért a forgalmazó nem vállal felelősséget. 

Mindenkori garanciális feltételekről valamint javítási díjszabásokról kérjük, 
tájékozódjanak szakszervizeinkben. A fordításból, illetve a nyomdai kivitelezésből 
esetlegesen származó hibákért felelősséget nem vállalunk. A leírás változtatásának jogát a 
forgalmazó fenntartja. 
 
Forgalmazó:   DSC Hungária Kft. 
    1083 Budapest 
    Fűvészkert u. 3. 
    Tel: 210-33-59  Info:30/2790882 


