Fontes Veiculares
Alimentação de Entrada de 6 a 34VDC

Com alto range de alimentação (6 a 36VDC), estas fontes são utilizadas em nossos players e monitores
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veiculares, suportando os ruídos de partida do motor e prevenindo a descarga da bateria. São inteligentes,
pois detectam o sistema “pós-chave”, permitindo programar qual será o tempo de partida (Turn-On), do
equipamento após ligar o veículo, assim como o tempo de desligamento (Shut-Down).
OEP-M2HVIT
Esta é uma fonte veicular padrão ATX 12VDC-DC inteligente, de alta potência, desenvolvida para uso automotivo
e demais aplicações com alimentação por baterias. Projetada para alimentar e controlar a chave On/Off de uma
“placa mãe” (no caso de um veículo) de acordo com o estado da ignição, a OEP-M2HVIT trabalha com uma
ampla tensão de entrada (6 a 32VDC) de forma a atender a problemas comuns encontrados em aplicações
embarcadas como sub tensão (até 6V) e transientes de sobretensão.
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Características:
- Alimentação de entrada 6-32VDC;
- Controle Inteligente para ligar e desligar;
- Suporta ruídos e interferências comuns em
veículos;
- Sistema de prevenção a descarga total da
bateria;
- 140W de potência de saída.
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Fontes Veiculares
Alimentação de Entrada de 6 a 34VDC

OEP-DCUSIT
Esta fonte veicular dispõe de sistema que permite programar o liga-desliga (turn-on e shut-down) do
player ou monitor veicular, evitando sobrecarregar a bateria do veículo no momento da partida ou
descarregá-la após o desligamento (pós-chave). O projeto suporta problemas comuns encontrados em
aplicações embarcadas como sub tensão (até 6VDC) e transientes de sobre tensão.
Características:
- Entrada 6 a 34VDC;
- Saída configurável via USB para ranges de 5 a 24VDC;
- 4 modos de operação: Automotiva, UPS, Script ou DUMB;
- Permite enviar pulso on/off para placa CPU;
- Saída “default” 12VDC;
- Alta corrente de operação (até 10A);
- Interface programável via USB;
- 100% dos capacitores são de polímero sólidos.
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