SMART SWITCH,
INTELLIGENT ELEKTRONIK.
SMART Switch är samlingsnamnet på ett antal begåvade elektronikenheter,
lämpliga för inkoppling av extra förbrukare i känsliga system eller för att
separera start- och förbrukarbatterier.

Med Modernums produkter i SMART Switchfamiljen har du lösningen på de problem som ofta
uppstår vid påbyggnad av elektronik i moderna
fordon. Eftersom dagens system ofta har övervaknings- och styrfunktioner i databaserade enheter
uppfattas obetydliga störningar (t.ex. till/frånslag
från vanliga reläer) som information. Detta i sin tur
genererar felkoder och felaktiga funktioner, något
man undviker med Modernums SMART-produkter.
Tack vare sin konstruktion så har SMART
Switch-produkterna extremt låg tomgångsström
(2mA). Detta gör det möjligt att använda t.ex.
PowerSwitchen till ett så kallat gränssnitt eller till
system med glödtrådsvakt.

• Lämplig vid montering av
t.ex. extra eluttag, innerbelysning eller sidomarkering
• Enklare, tryggare och
säkrare inkopplingar
• Genererar inga felkoder till
fordonets diagnostiksystem
• Klarar PWM på insignalen

För teknisk specifikation, se nästa sida.
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TEKNISKA SPECIFIKATIONER FÖR SMART Switch
SMART Switch
Artikelnummer

Se nedan

Driftspänning

12/24V

Maximal kontinuerlig strömbelastning

upp till 25A

Strömförbrukning

2mA

Tillslagsspänning

3V

Elektroniskt överhettningsskydd

150°C

Typ av relä

Elektroniskt (Solid State)

Mått

53x32x75mm

Övrigt

Klarar att hantera PWM på insignalen (PowerSwitch)

I MODERNUMS SMARTSWITCH-FAMILJ FINNS FÖLJANDE
PowerSwitch, plusstyrd (SSPS25A)
PowerSwitch, minusstyrd (SSPS25AN)
PowerSwitch, plusstyrd inkl. kit (SSPS25AK)
PowerSwitch, minusstyrd inkl. kit (SSPS25ANK)

Tidrelä

Tidrelä 2 min, plusstyrd (SSTR0225A)
Tidrelä 2 min, minusstyrd (SSTR0225AN)
Tidrelä 10 min, plusstyrd (SSTR1025A)
Tidrelä 10 min, minusstyrd (SSTR1025AN)
Tidrelä 30 min, plusstyrd (SSTR3025A)
Tidrelä 30 min, minusstyrd (SSTR3025AN)
Tidrelä 2 min, plusstyrd inkl. kit (SSTR0225AK)
Tidrelä 2 min, minusstyrd inkl. kit (SSTR0225ANK)
Tidrelä 10 min, plusstyrd inkl. kit (SSTR1025AK)
Tidrelä 10 min, minusstyrd inkl. kit (SSTR1025ANK)
Tidrelä 30 min, plusstyrd inkl. kit (SSTR3025AK)
Tidrelä 30 min, minusstyrd inkl. kit (SSTR3025ANK)

Batterifrånskiljare

Batterifrånskiljare (SSBF25A)
Batterifrånskijare, inkl. kit (SSBF25AK)

On/Off relä

On/Off relä, plusstyrd (SSOO25A)
On/Off relä, minusstyrd (SSOO25AN)
On/Off relä, plusstyrd inkl. kit (SSOO25AK)
On/Off relä, minusstyrd inkl. kit (SSOO25ANK)

Batterivakt
Batterivakt (SSBV25A)
Batterivakt, inkl kit (SSBV25AK)

Modernum – En del av Sepab Fordonsprodukter AB
www.modernum.se • info@modernum.se • 08-626 95 00

SMARTSwitch – Version 2 – 2019-02-27

PowerSwitch

