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CAMIBOX-CPS-S-24-24N-2.048-810// 84 W/h - 

SOLAR POWER BOX- 24/365 - All included*

84 W/h
maximum
24 hours

mail: export@camibox.cloud

 

produktové označení (objednávací číslo): CAMIBOX-CPS S 24-16-3-84

EAN: 8595557829411

Označení

shoda: CE

počet průchodů pro analogový signál:

počet Ethernet (LAN) vstupů/výstupů (PoE):

způsob dobíjení (vstup): z dodané solární části (panelu)

výstupní napětí na PoE Ethernet konektorech: 24 V,
(kontakty 4,5+, kontakty 7,8–)

výstupní napětí DC zdířky uvnitř zařízení: 24 V DC,

Základní vlastnosti

provozní teplota okolí: -25°C ~ +50°C

stupeň krytí (IEC 60529): IP 65

způsob upevnění na svislou konstrukci: stožár, Ø 60 ~ 120 mm

součástí dodávky jsou třmeny pro Ø stožáru: 80 a 120 mm

minimální výška stožáru: > 1500 mm

Pracovní podmínky

Přívod (vstup): MC konektory (Male / Female)

kapacita baterií: 2.048 Wh

maximální průměrný odběr (v součtu): 3,3 A

maximální odběr (v součtu): 20 A

hmotnost (bez konstrukce): 24 kg

hmotnost (s konstrukcí): 48 kg

rozměry skříně: 60 x 40 x 30 cm

rozměry vnitřního prostoru pro převodníky: 37 x 20 x 13 cm

Bateriová část

maximální výkon panelu:

použitý typ panelu:  Canadian Solar C56 K-270 P

prodlužovací kabely (přiloženy): 3 x 2 m, MC-Male / MC-Female

maximální odběr (v součtu): 10 A

hmotnost panelu (s konstrukcí): 24+6= 30 kg

rozměry solárního části: 164  x 99 x 4 cm

způsob uchycení: na stožár

Solární část
270 Wp

** - Za predpokladu, že jsou dodrženy pokyny pro monitorování minimálního nabití akumulátoru pomocí dálkového pripojení.

Špickové technologické rešení s naprostou spolehlivostí

Profesionální zarízení pro CCTV a zabezpecovací systémy

5 000 zarucených cyklu**

(po celý den až do dalšího východu slunce) Verze: Premium

* -Panely jsou dodávány se všemi upevnovacími konzolami
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Volitelné: Step Up / Step Down

-  (celkem 60 wattu)

-3 units -

-16 units -

(každý z nich)

Modul GSM
pro dálkové 

ovládání

Novinka:

CCTV
NON STOP

( kdekoli to  
budete potrebovat)
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web | http://www.camibox.eu

výška, šířka, hloubka (komplet): 600 x 400 x 200 mm

hmotnost sestavy (komplet): 28 Kg - 35 kg - 48 Kg

Rozměry
revize: rev-11/2019

URL ve formátu QR code:

CAMIBOX-CPS-S-  

CAMIBOX-CPS-S -12-12N-512 -540 // 21 Wh

CAMIBOX-CPS-S- 24-24N-1.024-540  // 42 Wh

CAMIBOX-CPS-S- 24-24N-2.048-810  // 84 Wh

OBECNÉ VÝKRESY - Všechny verze S

mail: export@camibox.cloud

Perfektní kompletní rešení pro CCTV pozice v místech bez jakýchkoli elektrických zdroju


