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Algemene Specificaties 

 

Primaire spanning 230 Vac +10% / -15%, 50 Hz 
Nominale uitgangsspanning 27,1 Vdc 
Maximale uitgangspanning 19,7…28 Vdc 
Eigen stroomverbruik bij noodstroombedrijf 35 mA 
Maximale interne weerstand accu 250 mΩ 
Gezekerde uitgangen 2 
Storingsrelais accu storing  potentiaalvrij wisselcontact 
Storingsrelais 230 Vac storing potentiaalvrij wisselcontact 
Toelaatbare omgevingstemperatuur -25 .. +55 ºC; +75 ºC voor max. 2 uur 
Beschermingsklasse  IP44 
VdS nummer G 511007 
 

Typenummers en specificaties 
 

Typenummer  I - max I - nominaal  Max. accu  Afm. kast in mm  Gew.(incl. accu ) 
ZSP135-DR-5A-2 5,0 Amp. 3,5 Amp. 28 Ah. 390 x 350 x 140 8,3 (28,3) kg. 
ZSP135-DR-5A-3 5,0 Amp. 3,0 Amp. 40 Ah. 450 x 350 x 180 11 (42,3) kg. 
ZSP135-DR-7A-2 7,0 Amp. 5,5 Amp. 28 Ah. 390 x 350 x 140 8,3 (28,3) kg. 
ZSP135-DR-7A-3 7,0 Amp. 5,0 Amp. 40 Ah. 450 x 350 x 180 11 (42,3) kg. 

 

De geschakelde voedingen uit de 
ZSP135-DR serie zijn VdS goedgekeurd 
volgens de EN54-4:1997 / A2:2006, en zijn 
daardoor geschikt om te worden toegepast 
in gecertificeerde brandmeldinstallaties. 
Groot voordeel van de voeding is dat er  
noodstroomaccu’s met grote capaciteit 
kunnen worden geplaatst. Er zijn twee apart 
gezekerde uitgangen beschikbaar. De 
voeding is geplaatst in een stalen kast, 
afsluitbaar met sleutelslot. Op het front is 
een signalering door middel van LED’s voor 
“in bedrijf” en “storing”. De voeding heeft 
een beveiliging tegen diepontlading bij een 
te lage accuspanning, en is voorzien van 
temperatuurdetectie. Optioneel is een tester 
leverbaar om de meetwaardes van de 
voeding uit te lezen zonder de werking van 
de voeding te onderbreken. Tevens kan de 
conditie van de accu’s worden getest buiten 
de reguliere testcyclus om.   

 


