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Vlastnosti napájecího zdroje: 
 

 výstup napájení 4x1A/24V AC nebo 27V AC  pro 
HD kamery 

 napájecí napětí 230V AC 

 4 výstupů nezávisle zajištěných pojistkami 1A 

 možnost výběru pojistky jumperem:  
      tavný nebo polymerový PTC 

 optický signalizace LED 

 technický výstup FPS – signalizace poruchy 

 zabezpečení: 

 proti zkratům SCP 

 přepěťová ochrana OLP 

 před přehřátím OHP 

 proti přepětí  

 proti sabotáži 

   záruka – 5 let od data výroby 

  
Příklad napájení pro HD kamery. 

 
reg. 24V nebo 27V AC, 4 x 1A 
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1. Technický popis. 
 

1.1. Obecný popis. 
Napájecí zdroj AC/AC PSAC 04244 je určený pro napájení HD kamer nebo jiných zařízení vyžadujících 

stabilizované napětí s hodnotou 24V AC nebo 27V AC a celkovou kapacitou 4A@24V AC. Napájecí zdroj má 4 
výstupů nezávisle chráněných tavnými nebo polymerovými pojistkami PTC. Rozsah výstupního napětí je 
nastavován skokově pomocí příslušných jumperů, nezávisle pro každý výstup AUX. Napájecí zdroj je umístěn v 
kovovém krytu se signalizačním panelem vybaveným mikropřepínačem signalizujícím otevření dvířek (přední 
části). 
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1.2. Blokové zapojení. 

 
 

Obr. 1. Blokové schéma napájecího zdroje. 
 

1.3. Popis dílů a spojů napájecího zdroje. 
 

  Tabulka 1. Svorky a díly LB4/24V/27V/AW-  pojistková lišta. 
Díl č 

[obr. 2] 
Popis dílů 

[1] L1÷L4 - zelené) LED diody (signalizují stav výstupů L1=AUX1 atd. 

[2] F1÷F4 pojistky v obvodech AUX,  F1=AUX1 atd. 

[3] COM-U1-U2 vstup napájení AC  

[4] AUX1÷AUX4 – výstupy, společná svorka COM 

[5] 
LFPS  červená dioda signalizující poruchu jednoho z výstupů 
(zaúčinkování pojistky) 

[6] 
FPS výstup signalizující poruchu jednoho z výstupů, typ OC  
(normální stav L, porucha hi-Z) 

[7] 

Jumper změny druhu pojistky PTC/ tavná  
Fx Fx.x

 jumper nasazen Fx, zvolená tavná pojistka     
Fx Fx.x

 jumper nasazen Fx.x, zvolená polymerová pojistka   

[8] 

Jumper změny výstupního napětí AUX (pro každý výstup nezávisle): 
U2 U1

  jumper nasazen U1, napětí na výstupu AUXx= 24V AC 
U2 U1

  jumper nasazen U1, napětí na výstupu AUXx= 27V AC 
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Obr. 2. Náhled lišty LB4/24/27/AW. 
 
 

  Tabulka 2. Svorky a díly napájecího zdroje PSAC 04244. 

Díl č 
[obr. 4] 

Popis dílů napájecího zdroje  

[1] Separační transformátor 

[2] Pojistková lišta LB4/24V/27V/AW (tab. 1) 

[3] Tamper, mikrospínač (kontakty) protisabotážní ochrany (NC) 

[4] F pojistka v napájecím obvodu (230V AC) 

[5] L-N  kabelová spojka  230V/AC,  svorka  PE 
 

 
 

 

Obr. 3. Náhled napájecího zdroje. 
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Obr. 4. Náhled napájecího zdroje. 

 

1.4. Technické parametry:  
- elektrické parametry (tab.3)  
- mechanické parametry (tab.4) 
- bezpečnost používání (tab.5) 
- exploatační parametry (tab.6) 

 
       Elektrické parametry (tab. 3). 

Napájecí napětí 230V AC  (-15%/+10%) 

Odběr proudu 0,5A max. 

Frekvence 50 Hz  

Výkon napájecího zdroje S 100VA max. 

Výstupní napětí U1: 23÷28V AC (100 % zatížení ÷ 0 % zatížení) 
U2: 25,5÷31,5V AC (100 % zatížení ÷ 0 % zatížení) 

Rozsah regulace napětí  U1/U2 (voleno jumperem) 

Výstupní napětí AUX 4x 1A  Σ4,0A@24V AC max nebo 
4x 0,9A  Σ3,7A@27V AC max 

Zajištění proti zkratu SCP 
4x F 1A tavná nebo polymerová pojistka PTC 1A  
- poškození tavné pojistky vyžaduje změnu tavné vložky 
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Ochrana před přetížením OLP 
obvod AC 24V: 4x F 1,0A nebo PTC 1A   
obvod AC 230V: T 1A  

Přepěťová ochrana Varistory 

Termická ochrana OHP vnitřní transformátoru 

Ochrana proti sabotáži:  
- TAMPER; výstup signalizující otevření 
krytu napájecího zdroje 

 
- mikrospínač, kontakty NC (kryt uzavřen), 
 0,5A@50V DC (max.) 

Technické výstupy: 
- FPS  výstup signalizující poruchu jednoho 
z výstupů AUX (zaúčinkování pojistky) 
 

 
- typ OC, 50mA max.  
 Normální stav: hladina L (0 V)  
 stav poruchy: úroveň hi-Z 

Optická signalizace: 
 diody LED L1÷L4 (zelené) 
 
  
              dioda LED LFPS (červená) 

 
- stav výstupů AUX1…AUX4 
 Normální stav = svítí 
 poruchový stav = nesvítí 
- signalizace poruchy min. jednoho výstupu AUX 
 Normální stav = nesvítí  
 poruchový stav = svítí  

Pojistka F 
Pojistka F1÷F4 

T 1A/ 250V 
F 1A/ 250V lub PTC 1A   

 
       Mechanické parametry (tab. 4). 

Rozměry ochr. skříňky 210 x 182 x 64+8 (WxHxD) [mm] (+/-2mm) 

Uchycení 178 x 150 x Φ6 [mm]  (W x H) 

váha netto/brutto 2,09kg /  2,23kg 

Materiál ochr. skříňky Ocelový plech DC01 0,7mm, barva RAL9003 

Zavírání Válcový šroub: od čela 

Spoje Napájení: Φ0,63÷2,50 (AWG 22-10) 
Výstupy: Ф0,41÷1,63 (AWG 26-14),  
Výstup TAMPER: kabely, 30cm 

Poznámky Kryt je vzdálený od montážního podkladu za účelem provedení kabelového vedení. 
Konvekční chlazení. 

        
       Bezpečnost používání (tab.5). 

Třída ochrany PN-EN 60950-1:2007 I (první) 

Stupeň ochrany PN-EN 60529: 2002 (U) IP20 

Elektrická pevnost izolace: 
- mezi vstupním obvodem (síťovým) a výstupními obvody napájecího zdroje (I/P-O/P) 
- mezi vstupním a ochranným obvodem PE (I/P-FG) 
- mezi vstupním a ochranným obvodem PE (O/P-FG) 

 
3000V AC min. 
1500V AC min. 
  500V AC min. 

Činný odpor izolace: 
- mezi vstupním a výstupním anebo ochranným obvodem,   

 
100 MΩ, 500V DC  

  

 Podmínky pro použití (tab.6). 

Provozní teplota -10ºC...+40ºC  

Skladovací teplota -25ºC...+60ºC 

Relativní vlhkost  10%...90%,  bez kondensace 

Vibrace v pracovním prostředí nepřípustné 

Údery v pracovním prostředí nepřípustné 

Přímé sluneční světlo nepřípustné 

Vibrace a nárazy během dopravy  Podle PN-83/T-42106 

 
2. Montáž a připojení. 
 

2.1 Požadavky. 
Zdroj AC/AC je určený k montáži prováděné kvalifikovaným instalatérem, který má vhodné (požadované a 

nutné pro určitý stát) povolení a pravomoc na připojování (ingerenci) instalace 230V/AC, a nízkonapěťové instalace. 
Zařízení by mělo být instalováno v uzavřených místnostech, v souladu s II. třídou prostředí, ve kterých je normální 
vlhkost vzduchu (RH=90% max. bez kondenzace) a teplota -10 °C pro +40 °C (tabulka 6). Napájecí zdroj musí pracovat 
ve svislé nebo vodorovní poloze. 

Před zahájením instalovaní lze vyhotovit bilanci zatížení napájecího zdroje. V době normálního provozu suma 
odebíraných proudů přijímačů nemůže překročit I=4,0A@24V AC. Protože napájecí zdroj je navrhován pro nepřetržitý 
provoz, nemá vypínač napájení, a proto je nutné zajištění vhodné ochrany proti přetížení v napájecím obvodu. Je také 
nutno informovat uživatele o způsobu odpojení napájecího zdroje ze síťového napětí (nejčastěji vyčleněním a 
označením vhodné pojistky v pojistkové skříňce). Elektrická instalace musí být provedena podle platných norem a 
předpisů.  
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2.2 Montážní procedury a samotná instalace. 
 

1).  Před montáží se nezapomeňte ujistit, zda-li je odpojeno napětí v napájecím obvodu 230V. 

2). Instalovat napájecí zdroj na vybraném místě a připravit napájecí vedení.  
3). Napájecí vedení (~230V AC) zapojit na svorky L-N napájecího zdroje. Uzemňovací vodič připojit ke svorce 
označené symbolem uzemnění PE. Spojení provést trojžilovým kabelem (se žluto-zeleným ochranným vodičem 
PE). Napájecí vodiče připojit kabelovou spojkou ke vhodným svorkám na přípojné desce.  

 
Obzvláště pečlivě je třeba zhotovit obvod ochrany proti zasažení elektrickým proudem: žluto-
zelený ochranný vodič napájecího kabelu musí být připojen na jedné straně ke svorce označené 
jako PE na krytu napájecího zdroje. Provoz napájecího zdroje bez správně provedeného a 
technicky provozuschopného obvodu ochrany proti zasažení elektrickým proudem je 
NEPŘÍPUSTNÝ! Hrozí poškození zařízení a zasažení elektrickým proudem. 

 
 
4). Připojit vodiče spotřebičů ke svorkám AUXx- COM svorkovnice na desce napájecího zdroje LB4/24V/27V/AW. 
5). V případě potřeby zapojte vodiče od zařízení (alarmová ústředna, kontrolér, signalizátor a pod.) k technickým 
výstupům napájecího zdroje:  
     - FPS technický výstup signalizující zaúčinkování pojistky (výstup lišty LB4/24V/27V/AW) 
     - TAMPER technický výstup signalizace otevření krytu napájecího zdroje. 
6). V případe instalace, kde se vyskytují značné poklesy napětí na rezistenci přiváděcích kabelů k přijímačům, lze 
provést změnu (skokovou) hodnoty napětí pomocí tamperu U1/U2. Změna hodnoty výstupního napětí 24V AC/27V AC 
je nezávislá pro každý výstup AUX. 
7). Zapojit napájení ~230V AC. 
8). Zkontrolujte optickou signalizaci práce napájecího zdroje: diody LED L1÷L4 (zelené) musí trvale svítit. 
9). Po instalaci a zkontrolováni správného provozu napájecího zdroje kryt se může zavřít.  

     
 3. Signalizace práce modulu napájecího zdroje. 

Napájecí zdroj je vybaven optickou signalizací pracovních stavů. Přítomnost napětí na výstupech napájecího 
zdroje je signalizována svícením zelených LED diod na desce PCB lišty LB4/24V/27V/AW. Porucha je 
signalizována červenou LED diodou [!] LFPS. Stav napájecího zdroje může být dálkově kontrolován 
prostřednictvím technického výstupu FPS.  
 

3.1 Optická signalizace. 

 Diody LED L1….L4 zelení signalizují stav napájení na výstupech: AUX1…..AUX4. 
V případě zániku napájení na výstupu (přepálení pojistky/ zaúčinkování PTC), příslušná dioda přestane svítit (L1 
pro AUX1, L2 pro AUX2 itd.). 

 Dioda LED [!] LFPS červená znázorňuje poruchu minimálně jednoho výstupu AUX (číslo výstupu 
signalizuje zelená dioda). 

 
3.2 Technický výstup. 

Napájecí zdroj má signalizační výstupy, umožňující odevzdání informace o poruše nebo sabotáži. 

 FPS - výstup signalizující poruchu pojistky (výstup lišty LB4/24V/27V/AW). 
Technický výstup FPS během správné práce napájecího zdroje je zkratován na kostru (GND), naproti 
tomu v případě poškození jedné z pojistek bude výstup rozevřen – stav vysoké impedance. Stav poruchy 
je signalizován taky červenou diodou LFPS.  
 

 
Obr. 5. Elektrické schéma výstupů OC. 

 

 TAMPER - výstup signalizace otevření napájecího zdroje: - výstup bezpotenciálové kontakty 
signalizující stav dvířek napájecího zdroje, napájecí zdroj zavřený: NC, kontakty spojené: NO. 
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4. Obsluha a provoz. 

4.1 Přetížení anebo zkrat výstupu napájecího zdroje. 
Výstupy napájecího zdroje AUX1÷AUX4 jsou chráněny proti zkratu tavnými pojistkami  (vložkami) nebo 

pojistkami PTC. Pokud byla zvolaná ochrana pomocí tavných pojistek, pak v případě poškození je třeba pojistku vyměnit 
(shodná s originálem).  

    Pokud byla zvolena ochrana pomocí polymerových pojistek PTC, pak se automaticky uskuteční odpojení 
výstupního napětí signalizované prostřednictvím zhasnutí zelené diody. Pak je třeba vypojit zatížení od výstupu 
napájecího zdroje po dobu asi 1 min. 

 V případě zařížení napájecího zdroje proudem převyšujícím Σ4,0A@24V AC (110% ÷ 150% výkonu S) nastane 
poškození pojistky F v obvodu 230V AC a/nebo pojistek F1÷F4. V případě poruchy je třeba vyměnit pojistku shodnou s 
originální pojistkou. 

 
4.2 Údržba. 
Údržbu se může provádět teprve po odpojení napájecího zdroje z elektrické sítě. Napájecí zdroj nevyžaduje 

žádnou zvláštní udržbu, avšak v případě většího zaprášení, se doporučuje vyčistit vnitřní prach stlačeným vzduchem. 
V případě výměny pojistek je třeba používat náhradní pojistky shodné s originálními (doporučovanými). 

 
 

 
 

WEEE MARKING 
 

According to the EU WEE Directive – It is required not to dispose of electric or electronic 
waste as unsorted municipal waste and to collect such WEEE separately. 
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