
A seleção e manuseio de uma fonte de alimentação não deve levar muito 
tempo. Por este motivo, a fonte de alimentação versátil SITOP PSU6200 é 
perfeita para você. A linha de produtos universais oferece fontes de 
alimentação adequadas para diferentes intensidades de corrente e tensão. 
Todas as variantes estão disponíveis em um design atraente e uniforme.  
O manuseio consistente e simples não apenas economiza tempo, mas 
também aumenta a tolerância a falhas - da instalação e operação à 
manutenção e reparo.

MAIOR DESEMPENHO. DIAGNÓSTICOS FOCADOS.

SITOP PSU6200 
A fonte de alimentação completa para uma ampla variedade de aplicações.
siemens.com.br/sitop-psu6200

Benefícios do cliente

Monitoramento contínuo da condição graças à interface de diagnóstico, que 
fornece parâmetros operacionais importantes para o PLC

O check-up é possível diretamente na caixa graças ao monitor de diagnóstico 
para reconhecimento rápido da carga e da vida útil por meio de LEDs

Largura geral estreita para montagem direta lado a lado sem requisitos de 
folga lateral

Fiação precisa e rápida graças à conexão push-in e identificação clara do 
terminal

Segurança durante a operação graças à entrada AC robusta para proteção 
contra subtensões e sobretensões da rede, entrada de ampla faixa com 
capacidade DC e comportamento de corrente constante

Destaques

Monitor de diagnósticos: Display LED para DC o.k., carga e horas de operação 

Interface de diagnóstico: fornecimento de parâmetros operacionais 
importantes (da potência de saída 10A)

Alta capacidade de sobrecarga devido a 150% de potência extra por 5 s/min e 
comportamento de corrente constante

Ampla faixa de entrada AC 85 - 275 V e capacidade DC na faixa de DC 110 - 
275 V

Terminais push-in

PFC ativo (correção de fator de potência) de dispositivo de 10 A



Muitos recursos. Dispositivo superior.
SITOP PSU6200 - Visão geral dos destaques do produto

Gama de produtos em detalhes

Product MLFB

• SITOP PSU6200 monofásico 24 V/1,3 A 6EP3331-7SB00-0AX0

• SITOP PSU6200 monofásico 24 V/2,5 A 6EP3332-7SB00-0AX0

• SITOP PSU6200 monofásico 24 V/3,7 A 6EP3333-7LB00-0AX0

• SITOP PSU6200 monofásico 24 V/5 A 6EP3333-7SB00-0AX0

• SITOP PSU6200 monofásico 24 V/10 A 6EP3334-7SB00-3AX0

• SITOP PSU6200 monofásico 24 V/20 A 6EP3336-7SB00-3AX0

Fontes de alimentação de 12 V monofásicas SITOP PSU6200 adicionais disponíveis (2A, 7A, 12A)

• SITOP PSU6200 trifásico 24 V/5 A 6EP3433-7SB00-0AX0

• SITOP PSU6200 trifásico 24 V/10 A 6EP3434-7SB00-3AX0

• SITOP PSU6200 trifásico 24 V/20 A 6EP3436-7SB00-3AX0

Aplicações

• Automação de fábrica: Indústria de embalagens e produção de eletrônicos

• Automação de processos: Indústria de alimentos

• Construção da máquina e painel: Construção de máquina especial e em série

Mais informações sobre o produto

• SITOP on the Internet www.siemens.com.br/sitop-psu6200

• Vídeo SITOP PSU6200 https://youtu.be/B5wHPOTsl3I

• SITOP Knowledge Pool www.siemens.com/sitop-knowledge

• Ferramenta de seleção TIA www.siemens.com/tst-powersupply

Siemens Infraestrutura e Indústria Ltda. 
Av. Mutinga, 3800
05110-902
São Paulo / SP - Brasil

Sujeito a alterações e imprecisões. As informações neste documento contêm apenas descrições 
gerais ou características de desempenho que nem sempre se aplicam conforme descrito na 
aplicação específica ou que podem mudar como resultado do desenvolvimento dos produtos. As 
características de desempenho desejadas só são vinculativas se forem expressamente acordadas 
no momento da celebração do contrato.

siemens.com.br

Indicador de status (LED) DC o.k.

Monitor de diagnóstico 
(utilização, horas de operação)

Entrada AC de ampla 
faixa com capacidade DC

Rotulagem de terminal blunique

Montagem direta lado a lado

Código de Matriz de Dados

Etiqueta de identificação do produto

Terminais push-in

Terceiro terminal negativo

Invólucro de metal resistente

Configuração de tensão de saída

PFC altivo (correção do fator de 
potência) a partir de 10 A

Interface de diagnóstico para 
conexão com a automação

Opções de configuração:
• COM (relé de sinalização ou 

interface de diagnóstico

• HV (chave de nível de tensão para 
DC o.k.: 20 V / 23 V)

• PO (operação paralela ligada ou 
desligada)

Entrada robusta


