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Voeding PS24V14AA 

Voeding voor controllers, displays en beeldschermschrijvers / DIN-rail montage / 24 V / 14 A 
DC-uitgang / stabiele belasting 

De voedingen PS24V zijn hoogwaardige schakelvoedingen voor montage op een DIN-rail. De 

voedingen imponeren met hun compacte en intelligente design maar tevens door hun robuuste 

metalen behuizing. De uitgangsspanning is eenvoudig in te stellen en verstelbaar (22 VDC tot 27 

VDC) en garandeert zelfs een hoge stabiliteit bij temperatuurschommelingen en veranderingen in 

de belasting. Naast een bescherming tegen kortsluiting is de voeding tevens beschermd tegen 

overbelasting en overspanning. Door de parallelle schakeling van andere PS24V voedingen kan 

het uitgangsvermogen eenvoudig worden verhoogd. Mocht u vragen hebben over de voeding 

PS24V14AA, dan kunt u de volgende technische specificaties raadplegen of neemt u contact met 

ons op via het telefoonnummer +31 (0)900 - 120 00 03. Onze technische medewerkers en 

ingenieurs geven u graag meer advies over deze voeding en al onze andere producten op het 

gebied van meettechniek, weegtechniek en regeltechniek. 

 

- 24 V DC uitgangsspanning 

- Max. 14 A 

- Montage op DIN-rail 

- Stabiele belasting 

- Robuuste metalen behuizing 

- Eenvoudige montage 

 

http://www.pce-inst-benelux.nl/meettechniek.htm
http://www.pce-inst-benelux.nl/weegtechniek/weegschalen.htm
https://www.pce-instruments.com/dutch/regeltechniek/regelapparatuur/din-rail-netvoedingen-kat_161876_1.htm
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Technische specificaties  

Ingangsspanning  90 ... 264 V AC 

Frequentiebereik  47 ... 63 Hz 

Interne zekering  T6, 3A 

Externe zekering (aanbevolen)  16 A (B karakteristiek) 

Uitgangsspanning  24 V ± 3% 

Uitgangsstroom  Type 14 A 

Bescherming tegen oververhitting  Ja, onderbreking van de stroomvoorziening 

Beschermingsklasse  IP 20 

Afmetingen  72 x 115 x 135 mm 

Gewicht  ca. 650g 

Montage  Op DIN-rail 

Bedrijfsomstandigheden  -25 ... 70 °C / max. 95% r.v. 

Inhoud van de levering 
1x voeding PS24V14AA, 1x handleiding 

 


