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Obr. 1. Měnič 500 W DC-DC na DIN

paralelní chod až čtyř modulů (celkové zatížení 1 920 W).
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Bezpečností certiﬁkace zahrnuje standardy
CB, E13, EAC, RCM, CE, FCC, rozměry měničů jsou (d × š × v): 186 × 100,5 × 32 mm.
Měniče NTS-250P/400P DC-AC předObr. 2. Měnič 500 W RSD-500 pro vestavbu
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