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HWS300P/HWS600P
Zasilacze przemysłowe z funkcją 
Peak Power

R E K L A M A

Nowe zasilacze HWS300P/
HWS600P są rozwinięciem 
znanych już highendowych 

zasilaczy przemysłowych z serii 
HWS300 i HWS600. Wyróżniają 

się przede wszystkim funkcją 
Peak Power, tzn. zdolnością do 
dostarczenia w krótkim czasie, 

rzędu kilku-kilkudziesięciu 
sekund, mocy znacznie 

przewyższającej maksymalną 
moc średnią.

Cecha ta jest szczególnie przydatna przy zasi-
laniu takich podzespołów jak silniki elektryczne, 
wymagających przy rozruchu znacznie większych 
prądów niż w trakcie normalnej pracy. Zasilacze 
HWS300P/HWS600P są w stanie dostarczyć 
przez 5 sekund około 300% mocy nominalnej 
(tab. 1). Poza tym mają uniwersalne wejścia, 
akceptujące napięcia AC z zakresu 85...265 V 
lub DC od 120 do 330 V. Osiągają sprawność 
84% i 87%, odpowiednio przy napięciu zasila-
nia 100 i 200 VAC.

Wszystkie typy charakteryzują się bardzo 
dobrą stabilnością napięcia wyjściowego, za-
równo przy zmianach napięcia zasilania, prądu 

obciążenia, jak i przy wahaniach temperatury 
otoczenia. Ponadto zostały wyposażone w elek-
troniczną ochronę przepięciową i nadprądową, 
a także w układ chłodzenia z wbudowanym 
wentylatorem. Typowy zakres temperatur pracy 
jest dość szeroki i zawiera się w przedziale od 
–10 do +70oC, przy czym powyżej 50oC maksy-

malna moc wyjściowa maleje liniowo do 50% 
mocy nominalnej przy 70oC.

Napięcie izolacji wyjścia od wejścia wynosi 
3000 VAC, wejścia od masy 2000 VAC, a wyj-
ścia od masy 500 VAC (przez minimum 1 minu-
tę). Prąd upływu jest mniejszy niż 0,75 mA. Poza 
tym zasilacze zostały wyposażone w izolowane 
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Dodatkowe informacje
Dystrybutorem jest Amtek

spol. s r.o. Sp. z o.o., tel. 022 866 41 40
e–mail: amtek@amtek.pl, www.amtek.pl

Szczegółowe informacje o zasilaczach HWS300P/
HWS600P są dostępne pod adresem:

http://www.lambda-gb.com/public/subcategory.
aspx?id=404

wejście sterowania włączaniem/wyłączaniem 
oraz wyjście DC Good sygnalizujące stany awa-
ryjne wejścia, wyjścia i wentylatora, a dzięki 
dodatkowym obwodom równoważenia rozpły-
wu prądów modele HWS600P mogą być bez-
piecznie łączone równolegle (do 2 jednostek).

Napięcia wyjściowe mogą być regulowane 
przy pomocy dostępnego z zewnątrz poten-
cjometru. Stosunkowo szeroki zakres regulacji, 

Tab. 1. Podstawowe parametry zasilaczy z serii HWS300P i HWS600P

Typ
Napięcie 
wyjścio-
we [V]

Zakres napię-
cia wyjściowe-

go [V]

Maksymalny 
prąd wyj-
ściowy [A]

Maksymalna 
moc wyj-

ściowa [W]

Maksymal-
ny prąd 

wyjściowy 
w impulsie 

[A]

Maksymal-
na moc 

wyjściowa 
w impulsie 

[W]
HWS300P-24 24 19,2...26,4 12,5 300 42 1008
HWS600P-24 24 19,2...26,4 25 600 83 1992
HWS300P-36 36 28,8...39,6 8,4 302,4 28 1008
HWS600P-36 36 28,8...39,6 16,7 601,2 55,5 1998
HWS300P-48 48 38,4...52,8 6,3 302,4 21 1008
HWS600P-48 48 38,4...52,8 12,5 600 41,5 1992

wynoszący dla wszystkich typów ±20% napięcia 
nominalnego, pozwala na kompensację spad-
ków napięć na przewodach połączeniowych lub 
dostosowanie zasilania do specyficznych, niety-
powych potrzeb.

Uniwersalność i szereg innych zalet HWS300P/
HWS600P pozwala na bardzo różnorodne zasto-
sowania, wśród nich m.in. takie, jak zautoma-
tyzowane linie montażowe, systemy sterowania 

procesami, sprzęt telekomunikacyjny czy syste-
my pomiarów i testów, a także układy zasilania 
silników i pomp.

Zasilacze spełniają szereg międzynarodo-
wych norm bezpieczeństwa i kompatybilności 
elektromagnetycznej, m.in. EN55011/EN55022, 
Class B, EN50178 i EN/UL/CSA60950-1. Potwier-
dzeniem ich wysokiej jakości i niezawodności 
jest ograniczona dożywotnia gwarancja udziela-
na przez producenta.
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