
Таблиця порівняння джерел живлення PowerPac 
 

 
PowerPac Basic PowerPac HC PowerPac Universal PowerPac HV 

Діапазон виходу (налаштовується) 

Напруга 10-300 В 5-250 В 10-500 В 20-5000 В 

Сила струму 4-400 мА 0,01-3,0 А 0,01-2,5 А 0,01-500 мА 

Потужність 75 Вт (максимум) 1-300 Вт 1-500 Вт 1-400 Вт 

Тип виходу постійна напруга або 

постійний струм 

постійна напруга, струм або 

потужність 

простійна напруга, струм 

або потужність 

постійна напруга, струм, 

напруга або температура 

Таймер 1-999 хв 1 хв - 99 год 59 хв 1 хв - 99 год 59 хв 1 хв - 99 год 59 хв 

Вольт-годинний 

контроль 

- -    , 99000 В-год    , 99000 В-год 

Функція 

паузи/продовження 

                

Дисплей 3-значний світлодіод 16-символьний х 2-рядковий 

РК-дисплей 

128 x 64 пікселі, 

підсвічування 

128 x 64 пікселі, 

підсвічування 

Програмовані методи - 1 метод до трьох кроків, без 

можливості зберігання 

9 методів, кожен може 

містити до 9 методів 

9 методів, кожен може 

містити до 9 методів 

Годинник у реальному 

часі 

- -         

Автоматичне 

поновлення після збою 

живлення 

                

Перенесення 

даних/архівування 

- -         

Контроль температури - - - через температурний 

датчик, 30-90°C ± 2°C 



Зчитування мікроампер - - -     

Безпека виявлення відсутності 

підключення до приладу, 

раптової зміни 

навантаження; захист від 

перевантаження/коротког

о замикання, захист від 

перенапруги 

виявлення відсутності 

підключення до приладу, 

раптової зміни 

навантаження, витоку; 

захист від 

перевантаження/короткого 

замикання, захист від 

перенапруги 

виявлення відсутності 

підключення до приладу, 

раптової зміни 

навантаження, витоку; 

захист від 

перевантаження/коротког

о замикання, захист від 

перенапруги 

виявлення відсутності 

підключення до приладу, 

раптової зміни 

навантаження, витоку; 

захист від 

перевантаження/короткого 

замикання, захист від 

перенапруги 

Умови використання 0–40°C; 0–95% вологості 0–40°C; 0–95% вологості 0–40°C; 0–95% вологості 0–40°C; 0–95% вологості 

Штабелювання                 

Кількість вихідних гнізд 4 4 4 4 

Фактична вхідна 

потужність 

90-120 або 198-264 VAC, 

50/60 Гц 

90-120 або 198-264 VAC, 

50/60 Гц 

90-120 або 198-264 VAC, 

50/60 Гц 

90-120 або 198-264 VAC, 

50/60 Гц 

Габарити (Ш х Г х В) 21 х 24,5 х 6,5 см 25 х 28,5 х 8 см 27,5 х 34 х 10 см 27,5 х 34 х 10 см 

Вага 1,1 кг 2,0 кг 2,5 кг 2,85 кг 

 


