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ZASILACZE ZEWNĘTRZNE, MEDYCZNE I OEM/ODM
Zewnętrzne

OEM/ODM

Do zastosowania w sprzęcie elektronicznym oraz
w aplikacjach IT, AV i LED, zgodne z dyrektywami EMC,
LVD, ErP i RoHS.
Możliwość doboru parametrów tj: prąd i napięcie DC, moc,
wymiary, typ obudowy, rodzaj wtyku DC oraz wszelkie
stosowane standardy wtyków zasilających.
• ładowarki USB
• dogniazdkowe/wtyczkowe
• biurkowe/desktop

Projektowanie i produkcja zasilaczy zgodnie
z wymaganiami klienta.
• napięcie, prąd, moc
• wymiar, rodzaj i typ obudowy
• rodzaj zabezpieczeń i wbudowanych funkcji
• certyﬁkacja zgodnie z przeznaczeniem

Medyczne
Stosowane w sprzęcie medycznym, rehabilitacyjnym
w aplikacjach telemedycyny i diagnostyki, zgodne z normą
medyczną IEC/EN60601.
Możliwość doboru parametrów tj: prąd i napięcie DC, moc,
wymiary oraz typ obudowy.
• dogniazdkowe/wtyczkowe
• biurkowe/desktop
• bez obudowy/openframe

KONTAKT
Dział techniczny:

Dział handlowy:

tel. (32) 287 32 28 wew. 27
kom. +48 602 425 435
e-mail: zasilacze@powergate.pl

tel. (32) 287 32 28 wew. 21
kom. +48 666 857 675; +48 784 323 395
e-mail: info@powergate.pl

ZASILACZE LED, PRZETWORNICE, BATERIE I AKUMULATORY
Zasilacze LED

Baterie i akumulatory

Stosowane w oprawach, lampach, panelach oraz
naświetlaczach.
• zewnętrzne (IP64...IP67)
• wewnętrzne (IP20...IP44)
• bez obudowy, w obudowach metalowych lub PCV
• wersje stało-napięciowe i stało-prądowe
• dostępne funkcje ściemniania 3w1 oraz DALI
• możliwość regulacji parametrów wyjściowych

Możliwość pakietowania ogniw w celu uzyskania
odpowiedniej pojemności i napięcia.
• akumulatory litowe i Ni-MH
• baterie litowe i alkaliczne
• wersje wysoko-prądowe, wysoko-temperaturowe
• różne możliwości montażu

Przetwornice
Stosowane w elektronice powszechnego użytku,
automatyce i motoryzacji.
• DC-DC do wlutowania na PCB z szerokim zakresem
napięć we/wy
• AC-DC w obudowie oraz do zabudowy
• DC-AC inwertery w metalowych obudowach

Logistyka:

Księgowość:

tel. (32) 285 82 76 wew. 25
kom. +48 604 126 507
e-mail: logistyka@powergate.pl

tel. (32) 285 82 76 wew. 24
kom. +48 600 286 002
e-mail: ksiegowosc@powergate.pl
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