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DC/DC converters van Delta bieden ideale oplossing voor elektrisch
aangedreven voertuigen
Delta PSU, marktleider in power supplies, biedt met zijn reeks panel mount DC/DC
converters een uitstekende oplossing voor mobiele toepassingen. De combinatie van een
zeer breed ingangsbereik, de compacte vorm en een robuuste en schokbestendige
buitenkant maakt dat deze reeks populair is bij gebruik in onder andere vorkheftrucks,
reachtrucks, kuiswagens, AGV’s en elektrisch aangedreven agrarische voertuigen. In de
Benelux worden de DC/DC converters van Delta verdeeld door A&C Solutions in Turnhout.
Allround vs niche
“Delta PSU is op het gebied van voedingen gekend als een echte allround specialist. Toch
probeert Delta met specifieke oplossingen ook verschillende nichemarkten aan te spreken, zo
ook binnen de DC/DC converters’, geeft salesmanager Jan Van Dijck aan.
DC/DC converters voor mobiele toepassingen
Voor mobiele, non-automotive toepassingen zijn er een aantal factoren die een belangrijke
rol spelen bij de keuze van een DC/DC converter. Zo is bijvoorbeeld de compactheid
doorslaggevend omdat het vaak om kleinschalige voertuigen gaat. Daarnaast opereren deze
voertuigen vaak in ruwe omgevingen en komen ze in aanraking met water, zand en vuiligheid.
Een DC/DC converter moet daarom ook robuust en schokbestending zijn en daarnaast een
IP67 beschermingsgraad bieden. Maar bovenal hebben deze toepassingen nood aan een
breed ingangsbereik. ‘Delta zorgt ervoor dat deze vereisten allemaal vervat zijn in het
assortiment panel mount DC/DC converters met benaming B40SR/B62R/B70SR’, vult Jan aan.
Volledige gamma online
Recentelijk werd het volledige aanbod DC/DC converters van Delta online beschikbaar
gesteld via de website van A&C Solutions. Door middel van een productfilter kan de klant nu
gemakkelijk en snel zijn keuze maken.
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Beschikbaar in de Benelux via A&C Solutions
Delta DC/DC converters worden in de Benelux verdeeld door A&C Solutions uit Turnhout. A&C
Solutions heeft 20 jaar ervaring in huis op het gebied van voedingen en biedt technisch advies
op maat voor klanten binnen de industrie. Daarnaast is A&C Solutions tevens een
voorraadhoudende distributeur.

Voor meer informatie omtrent Delta-voedingen, kunt u contact opnemen met Sales Manager Jan Van
Dijck via jan@ac-solutions.be of via telefoon op +32 14735370
Voor meer informatie omtrent dit persbericht, kunt u contact opnemen met Marion Voermans,
marion@ac-solutions.be of via telefoon op +32 14735370

A&C Solutions
A&C Solutions BVBA is een gespecialiseerde distributeur van connectoren en power-supplyoplossingen. Vanuit de vestiging in Turnhout is A&C Solutions voornamelijk actief binnen de industriële
automatisering, machine- en apparatenbouw, E-mobility en led-verlichting, zowel op Benelux- als op
Europees niveau. Binnen elk van die markten werkt een team van specialisten die klanten bijstaan met
hun kennis op het gebied van connectiviteits- en voedingsvraagstukken. Het team geeft technisch
advies omtrent de juiste oplossing(en) voor elke toepassing.
A&C Solutions verdeelt een compleet assortiment ronde, rechthoekige en PCB-connectoren van Amerk-fabrikanten zoals Hummel, Higo, JST, Ilme, Zierick, Techno, Binder, Yamaichi en Shield. AC/DC,
DC/DC, UPS-power-supply-oplossingen van marktleider Delta Electronics en nichemerk Nextys zorgen
voor een alomvattend aanbod. Iedere fabrikant binnen het portfolio van A&C Solutions is specialist
binnen zijn vakgebied en vult de andere fabrikanten aan.
Maatwerkdiensten, zoals kabelassemblage, speciaal kabel en voorraadbeheer, zorgen voor een juiste
product- en servicemix op maat van elke klant.
Meer informatie vindt u op www.ac-solutions.be, higoconnector.com en battmaster.eu.

