
 ۲٧۰ مم

مم
 ١

٨
٥

 
مم

 ٧
۰

 

BARRETT
COMMUNICATIONS2022 جھاز مصدر طاقة التیار الكھربائي

دورة تشغیل بنسبة ١۰۰٪

التوافق مع مصدر التیار المتردد الدولي

إمكانیة التثبیت على رف

دعم البطاریة دون انقطاع

جھاز Barrett 2022 ھو عبارة عن مصــــدر للتغذیة بالطاقة بقدرة ١۳٫٨ فولت تیار مســــتمر منظم٬ 
۲١ أمبیر قادر على التشـــغیل في جھود دخل التیار المتردد من ٨٨ فولت تیار متردد إلى ۲٦٤ فولت تیار 
متردد دون تحویل جھد الدخل وھو مصــــمم لتغذیة الســـــلســـــلة Barrett 2000 من أجھزة اإلرسال 

واالستقبال عالیة التردد ومحلقاتھا بالطاقة.

ِّصالت لتوفیر الطاقة لجھاز إرسال واستقبال واحد من الســـلســـلة 2000  یشــتمل جھاز 2022 على مو
باإلضافة إلى ملحق واحد من السـلســلة 2000 مثل المودم. كما یشــتمل جھاز 2022 على نظام استعداد 
ِّول آلي دقیق دون انقطاع٬ في حالة انقطاع مصــــــــدر طاقة التیار  للبطاریة یتكون من دائرة شحن مع ُمح
الكھربائي. وتقضي ھذه المیزة على مشـكالت إعادة ضبط أجھزة مودم البیانات أثناء حاالت انقطاع التیار 
الكھربائي والتي تتطلب إعادة التھیئة للتشــغیل. فعند وجود التیار الكھربائي٬ یقوم مصــدر الطاقة بشــحن 
البطاریة بمعدل أقصــاه ۳ أمبیر. وعندما یتم شحن البطاریة بالكامل٬ یتم خفض المعدل إلى الشـــحن قلیالً 

قلیال لمنع الشحن الزائد.ً

یشتمل جھاز مصدر الطاقة 2022 على مكبرات صوت لجھاز اإلرسال واالستقبال من السـلسـلة 2000 
عندما یتم استخدامه في تكوین المحطة القاعدیة. ویتم توصیل مكبر الصـــــــــــــــوت آلًیا بجھاز اإلرسال 
واالستقبال عن طریق موصل الطاقة. ویتم تزوید جھاز مصـــــدر الطاقة بمروحة داخلیة تســـــمح بدورة 
تشغیل بنسبة ١۰۰٪ الستعماالت نقل البیانات. ویتم تزوید جھاز مصدر الطاقة 2022  بأربع مجموعات 

من أسالك IEC التي تناسب معظم منافذ طاقة التیار الكھربائي المستخدمة في جمیع أنحاء العالم.

www.barrettcommunications.com.au 

المركز الرئیسي:
Barrett Communications Pty Ltd
47 Discovery Drive, Bibra Lake,

WA, 6163 AUSTRALIA
ھاتف: ١٧۰۰ ۹٤۳٤ ٨ ٦١+
فاكس: ٦٧٥٧ ۹٤١٨ ٨ ٦١+

information@barrettcommunications.com.au :البرید اإللكتروني
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المواصفات العامة

 Barrett 2022 الجھاز       جھاز مصدر طاقة التیار الكھربائي
        مزودا بوحدة التحكم في شحن دعم البطاریة دون انقطاع ً

        ومكبر صوت المحطة القاعدیة
جھد الخرج     ١۳٫٨فولت تیار مستمر

تیار الخرج    ۲١ أمبیر مستمر
جھد الدخل    ٨٨ إلى ۲٦٤ فولت تیار متردد عند مدى آلي من ٥۰ إلى ٦۰ ھرتز

التنظیم    تغیر بنسبة أقل من ١٪ عند الحمل الكامل
التموج والتشویش   قیمة RMS أقل من ١٥۰ مللي فولت عند الحمل الكامل
الحمایة من األحمال الزائدة   وضع الحمایة من ١۰٥٪ إلى ١۳٥٪٬ االستعادة اآللیة

درجة حرارة التشغیل   -١۰ °مئویة إلى +٥۰° مئویة
EN55022 class B, EN 61000-3-2,3    EMC معاییر

             EN61000-4-2,2,3,4,5,6,7,8,11  
             EN50204

خرج الشاحن   ١۳٫٦ فولت تیار مستمر٬ ۳ أمبیر كحد أقصى
LED عناصر التحكم   مفتاح تشغیل/إیقاف التیار الكھربائي٬ شاشات

   لعرض الحالة 
معاوقة مكبر الصوت   ٨ أوم
طاقة مكبر الصوت   ٥ واط

موصالت التیار المستمر    وصلتان أنثى DB 15 - 7W2 للتوصیل بأجھزة اإلرسال
Barrett 2000 واالستقبال والملحقات من السلسلة    

    وصلة واحدة ذكر DB 15 - 7W2 للتوصیل بالبطاریة 
    المساعدة

IEC    موصالت التیار المتردد
التثبیت   التثبیت القیاسي على منضدة أو مجموعة التثبیت االختیاریة 

(P/N BCA20007) على رف ١۹ بوصة  

Barrett 2022 اللوحتان األمامیة والخلفیة لجھاز مصدر الطاقة

الجزء الجانبي من جھاز مصدر طاقة التیار الكھربائي 2022

الجزء العلوي من جھاز مصدر طاقة التیار الكھربائي 2022
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واجھة جھاز مصدر طاقة التیار الكھربائي 2022

المواصفات نموذجیة. وتخضع أوصاف المعدات ومواصفاتھا للتغییر دون إشعار أو التزام.
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