Série À Prova D 'Água

CYX‑240‑P / PB

● Recursos

Entrada ampla 90‑305 Vac (Classe Ⅰ)

Nível IP67

‑ 40 ℃ ‑ + 70 ℃ temperatura de trabalho (consulte
a curva de redução)

Proteção contra raios: linha a linha 4KV, linha a
terra 6KV

Curto‑circuito / Sobrecarga / Sobretensão /
Sobretemperatura

Função de escurecimento três em um (escurecimento pode
ser desligado, design de isolamento)

5 anos de garantia

Aplicação: Iluminação externa, Iluminação arquitetônica, Iluminação decorativa, Sinal luminoso, Lâmpada de
mineração, Luzes de postes altas, Luzes de quadra e Luzes de rua, etc.

Aprovações:

Padrão

EN61547 \ EN61000‑4‑2,3,4,5,6,8,11 \ GB17625.1 \ EN61000‑3‑2 Classe C \ EN61000‑3‑3 \ EN55015 \ GB17743 \ GB19510.1
\ 14 / EN61347‑ 1, ‑2‑13 \ EN62384 \ UL8750

Descrição do produto

A série CYX‑240 é uma fonte de alimentação à prova d'água de 240W com alto nível de proteção IP67. Tem

três modos de saída: tensão constante, tensão constante + corrente constante e corrente constante. As faixas de
tensão de entrada são de 90 a 305 Vca. Tem fator de potência super alto e THD super baixo. Suporta

dimerização três em um. Esta série de produtos é projetada para resistência a altas temperaturas. A temperatura

de trabalho em plena carga pode chegar a 60 ℃. É especialmente projetada para iluminação externa, interna e
externa, lâmpadas de mineração, lâmpadas de pólo alto, lâmpadas de estádio e lâmpadas de rua .Super alta

eficiência, design compacto, boa dissipação de calor e proteção total garantem a estabilidade a longo prazo desta
série de produtos.

Nome do Produto:

P

CYX‑ 240‑24/12/36/48

B

Voltagem de saída

PFC

Escurecimento

Potência nominal

Saída única
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CYX‑240‑P / PB

Modelos de produto:

Modelo

CYX‑240‑12P
CYX‑240‑24P
CYX‑240‑36P
CYX‑240‑36PB

CYX‑240‑48P
CYX‑240‑48PB

Descrição

Observações

Voltagem constante
Voltagem constante

Tensão constante e tipo de corrente constante, o valor da corrente
constante é o valor da corrente nominal. Recomenda‑se que a carga seja
inferior a 90% do valor nominal ao usar tensão constante.
Tipo de saída de corrente constante, o valor da corrente constante é o valor
da corrente nominal. Com função de dimerização três em um (0‑10VDC, sinal
10V PWM e resistor 0‑100K). Recomenda‑se conectar o LED diretamente.
Tensão constante e tipo de corrente constante, o valor da corrente
constante é o valor da corrente nominal. Recomenda‑se que a carga seja
inferior a 90% do valor nominal ao usar tensão constante.
Tipo de saída de corrente constante, o valor da corrente constante é o valor da

corrente nominal. Com função de dimerização três em um (0‑10VDC, sinal 10V
PWM e resistor 0‑100K). Recomenda‑se conectar o LED diretamente.
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Parâmetros elétricos
Modelo

Alcance de voltagem

Atual

Frequência
Frequência
alcance

Vazamento

atual

Irrupção

atual
Entrada

QTD de 16A
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CYX‑240‑12P

CYX‑240‑24P

90 ～ 305VAC

115VAC / 2.3A ， 230VAC /1.3A ，
277VAC / 1.1A ≥92% ≥94%

CYX‑240‑P / PB
CYX‑240‑36P / PB

CYX‑240‑48P / PB

≥94,5% / ≥94%

≥94% / ≥93,5%

47 ～ 63HZ

<0,75mA / 277VAC
50A / 220VAC

Entrada 230Vac / 50Hz, abaixo de 50% da largura de teste Ipeak = 900us, inicialização da fonte

de alimentação em estado frio)

O circuito

Disjuntores

Configurável 230VAC230VAC ， configure com 2 pcs (disjuntor tipo B) / 4 pcs (disjuntor tipo C)

com o mesmo
Tipo de poder
Fornecem

PF

THD

Sem carga / suporte

por perda

PF≥0,98 / 110VAC com carga total, PF≥0,98 / 230VAC com carga total ou PF≥0,95 / 277VAC com carga total
PF≥0,94 (≥50% Carga com 110VAC / 230VAC; ≥75% Carga com 277VAC
THD <10%

12V
18A
216W

Corrente nominal
90 ~ 180V

Saída CC

alcance de voltagem

Ajuste de tensão
alcance

Ondulação e

ruído
Resultado

Hora de inicialização

Tempo de espera

Linear

ajustamento
avaliar
Carregar

ajustamento
avaliar

Voltagem de saída

Precisão

Corrente de saída

Precisão
Escurecimento

parameta

r

descrição

íon

EMC

Segurança

Ondulação atual
Alcance de voltagem
em escurecimento

Escurecendo a saída
alcance

Sinal de escurecimento

Eletroímã
tolerância ic
Harmônico

atual

EMI

Segurança

especificação

<0,5W

Modelos de escurecimento podem escurecer para desligar a saída

Voltagem de corrente contínua

180 ~ 305V

， consulte a curva PF

≥50% Carga 在 110VAC / 230VAC; ≥75% Carga com 277VAC

24V

/

/

Não ajustável

500ms / 100ms

220VAC carga 100%

± 0,5%

Não ajustável

360mVp‑p

, 1000ms / 100ms

± 0,5%

24 ~ 48V

Não ajustável

300mVp‑p

220VAC) carga 100%

250W

199,68W / 4,16A

198W / 5.5A
18 ~ 36V

Não ajustável

240mVp‑p

48V
5,21A

249,48 W

249,6W

199,2W / 8,3A

170W / 14,16A

8ms /

36V
6,93A

10.4A

480mVp‑p

110VAC carga 80%

± 0,5%

± 0,5%

± 2%

± 2%

± 2%

± 2%

± 3%

± 3%

± 3%

± 3%

/
/

/

/

/

± 5%

± 5%

3%

3%

‑ 10 ~ 20VDC

8% Io max̀ 100% Io max

/

poderia escurecer para virar

saída desligada

/

0 ~ 10VDC, sinal 10V PWM e 0 ~ 100K resistor

Design consulte EN61547; EN61000‑4‑2,3,4,5,6,8,11; (imunidade a surtos Line‑Earth 6KV,
Line‑Line 4KV)

Design consulte GB17625.1; EN61000‑3‑2 Classe C ， EN61000‑3‑3
Design consulte EN55015 ， GB17743

Design consulte GB19510.1, .14 / EN61347‑1, ‑2‑13 / EN62384 / UL8750 / IP67
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Resistir

Voltagem

Isolamento
impedância

Sobretensão
Protecti

ons

Sobrecarregar
Sobre

temperatura

Curto circuito
Trabalhando
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I / PO / P: 3,75 KVac / 10mA; I / P‑CASE: 2KVac / 10mA; O / P‑CASE: 1,5KVac / 10mA Cada tempo de teste:

1min

I / PO / P: 100M ohms;

ent

temperatura

e umidade
Vibração
Choque

Confiável

ity

Altitude
garantia
Nível IP

MTBF

Tamanho

Outro

requerimento

ents

Observações

Pacote

Modo de refrigeração

Caixa O / P: 100M ohms

115 ～ 135% da carga (limite CC), depois de eliminar a sobrecarga, o trabalho normal pode ser
restaurado automaticamente.

Desligue a tensão de saída e reinicie

Proteção da fonte de alimentação após curto‑circuito na saída, a saída pode ser restaurada
automaticamente após a eliminação do curto‑circuito

temperatura e Ta = ‑40~70 ℃ / TC = ‑40~90 ℃

Ambiente

Caixa I / P: 100M ohms;

120 ~ 140% Sobrecarga da Tensão de Saída, Fechar Tensão de Saída, Reiniciar

umidade
Armazenar

CYX‑240‑P / PB

consulte a curva de redução der, 20% ~ 95% UR sem condensação

‑ 40 ℃~80 ℃; 10% ~ 95% UR sem condensação

Faixa de frequência 10 ~ 500 Hz, aceleração 5G ， Cada ciclo de varredura 10min.6 ciclos de varredura ao longo

Eixos X, Y e Z

Aceleração 20G ， Duração 11mS ， 3 choques ao longo dos eixos X, Y e Z /
5 anos (consulte o diagrama de vida útil)
IP67

25 ℃: 250000Hrs, Método MIL‑217
217 * 66 * 35,5 mm

C*L*A

0,93 kg / pçs, 16 只 / caixa ， 15 kg / caixa

Modo de extensão /

☑ Ar livre □ Ventilador

* Para prolongar a vida útil, é recomendável deixar 20% a mais de folga na configuração da carga. Por exemplo, se
o equipamento precisa de 100W de energia, a fonte de alimentação não deve ser inferior a 120W.

* O método de teste de ondulação para alternar a fonte de alimentação: O osciloscópio de 20 MHz é usado para testar o terminal de

saída da fonte de alimentação. O comprimento do fio terra da ponta de prova do osciloscópio não é superior a 12 mm, e o capacitor
eletrolítico de 47 uF e o capacitor de alta frequência de 0,1 uF são inseridos na ponta de prova.

* Todos os testes de desempenho elétrico são realizados a 25 C.

Operação de escurecimento:

1 Conectar o sinal 0‑10VDC ou 10VPWM (300HZ‑3KHZ) ou um resistor (0‑100K) entre DIM + e DIM‑pode
ajustar linearmente o valor da corrente constante de saída.

2 A fonte de alimentação com função de escurecimento é recomendada para conectar diretamente ao LED, o
que não é adequado para drivers externos.

Quando a função de escurecimento não é usada, a luz de escurecimento pode ser suspensa.
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Abaixo está o esboço de instalação e curva de escurecimento:

CYX‑240‑P / PB

Observações: Quando escurecimento da resistência, se o escurecimento da fonte de alimentação N precisa ser usado em
paralelo, o valor da resistência correspondente ao mesmo brilho de uma única fonte de alimentação (valor de corrente
constante de saída) deve ser dividido por N.
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Carga de saída para curva de temperatura

CYX‑240‑P / PB
Carga de saída para tensão de entrada

Carga de saída para a temperatura do shell

Carga de saída para a curva de distorção harmônica total
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THD

Carga de saída para PF
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CYX‑240‑P / PB

Tempo de vida

Dimensão mecânica

(Tamanho do produto CYX‑240‑12P / 24P / 36P / 48P)

(Tamanho do produto CYX‑240‑36PB / 48PB)
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Instalação e instruções do produto:

CYX‑240‑P / PB

1 、 Ao instalar, siga o tamanho mecânico e o método de instalação.

2 、 Antes do comissionamento, verifique e revise as conexões nos terminais para se certificar de que a entrada e saída,
CA e CC, pólos positivo e negativo, tensão e valores de corrente estão corretos, para evitar a ocorrência de erros de
conexão reversa e para evitar danos à fonte de alimentação e ao equipamento do usuário.

3 、 Use o multímetro para medir se a linha de incêndio, linha zero e linha de aterramento estão em curto‑circuito e se o
terminal de saída está em curto‑circuito antes de ligar a alimentação.

4 、 Não ultrapasse o valor nominal da fonte de alimentação em uso, para não afetar a confiabilidade do produto. Se
precisar alterar os parâmetros de saída da fonte de alimentação, consulte o departamento técnico de nossa empresa
antes de usar a fonte de alimentação para garantir a eficácia e confiabilidade do uso.

5 、 Para garantir a segurança e reduzir a interferência, garanta um aterramento confiável da extremidade do aterramento (fio de aterramento>
AWG18 #). 6 、 Se houver falha no fornecimento de energia, não o repare sem autorização. Entre em contato com nosso departamento de
atendimento ao cliente assim que possível. Linha de atendimento ao cliente: 86‑519‑85210050.

Transporte e armazenamento:
1 、 Transporte:

Esta embalagem é adequada para o transporte de automóveis, navios, aviões e trens. Deve ser à prova de chuva

e tratado civilizadamente durante o transporte.
2 、 Armazenamento:

Quando o produto não estiver em uso, deve ser colocado na caixa de embalagem. A temperatura ambiente de

armazenamento e a umidade relativa devem atender aos requisitos do produto. Não deve haver gás corrosivo ou

produtos no depósito, e não deve haver vibração mecânica forte, impacto e campo magnético forte. A embalagem deve
ter pelo menos 20 cm de altura do solo, não permitir a imersão em água. Se o tempo de armazenamento for muito

longo (mais de um ano), deve ser reexaminado por profissionais antes de poder ser usado.
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