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Napájecí zdroj PoE pro 8 IP kamery. 
KÓD:
TYP:
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Popis

Napájecí zdroj je určen k napájení maximálně 8 nternetových kamer, které vyžadují stabilizované napětí 48V 
DC. Regulace výstupního napětí je regulována potenciometrem v rozsahu 46V÷52V DC. Napájecí zdroj má 8 ýstupy 
nezávisle zajištěné tavnými anebo polymerovými pojistkami PTC. Porucha (zkrat) v obvodu výstupu způsobí přetavení 
tavné pojistky anebo zapůsobeni pojistky PTC a odpojení obvodu od zdroje napájení DC (+U). poškození pojistky je 
signalizováno zhasnutím příslušné diody LED: L1 pro AUX1 atd. Dodatečně, v případě poruchy, zapojí se výstup FPS 
(stav hi-Z) a dioda , a dochází k přepojení kontaktů relé. Napájecí zdroj je umístěn v kovové skříňce se signalizačním 
panelem vybaveným mikrospínačem signalizujícím o otevření dvířek (čelního panelu). Napájení pro kamery je dodáváno 
kabelovou síťovou instalaci s využitím dvojice 4/5 (+) a 7/8 (-), která v souladu se standardem sítě Ethernet není 
využívána pro přenos dat (přenos dat probíhá s využitím dvojice 1/2 a 3/6).  

Napájecí zdroj nemůže být využíván v sítích Gigabit Ethernet, kde veškeré kroucené páry se účastní přenosu dat! 

       

LFPS

Vlastnosti napájecího zdroje: 
 

· výstup napájení 8x0,4A/48V DC pro 8 IP kamery 
· nastavení výstupného napětí 46V÷ 52V DC 
· široký rozsah napájecího napětí AC: 176÷264V 
· vysoká účinnost 87% 
· 8 výstupy nezávisle zajištěné pojistkami 0,5A 
· možnost výběru pojistky jumperem:  
      tavný nebo polymerový PTC 
· kontrola přítomnosti napětí na výstupech      

AUX1 ÷ AUX8   
· určený pro sítě 10Mbit/s a 100Mbit/s 
· optická signalizace LED 
 

· technický výstup FPS – signalizace zapůsobení 
výstupní pojistky – reléové a typu OC 

· zajištění: 
· proti zkratu SCP 
· proti přepětí OVP 
· proti přepětí 
· protisabotážní 
· proti přetížení OLP 

· montážní plech pro montáž síťového přepínače   
Ethernet Switch/Hub 

· záruka – 2 roky od data výroby 
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TECHNICKÉ ÚDAJE 

Typ napájecího zdroje: A (EPS - External Power Source) 

Napájecí napětí 176÷264V AC 

Odběr proudu 2A@230V AC max. 

Výkon napájecího zdroje  153,6W max. 

Účinnost 87% 

Výstupní napětí 48V DC 

Rozsah regulace výstupního napětí 46÷52V DC 

Výstupní proud  8 x 0,4A  

Tepavé napětí 200mV p-p max. 

Ochrana před zkratem SCP 

MODUL PoE 
8 x F 0,5A nebo 8 x PTC 0,5A (vybírané jumperem) 
MODUL NAPÁJECÍHO ZDROJE 
105% ÷ 150% výkonu napájecího zdroje, automatický návrat 

Ochrana před přetížením OLP 105% ÷ 150% výkonu napájecího zdroje, automatický návrat 

Přepěťová ochrana 8 x varistor 

Nadnapěťová ochrana OVP 55,2÷64,8V DC 

Protisabotážní zajištění: 
- TAMPER výstup signalizující otevření 
krytu napájecího zdroje 

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

Technické výstupy: 
- FPS technický výstup signalizující 
působení výstupní pojistky 
 

 
- typ OC, 50mA max.  
Normální stav: hladina L (0V),  
porucha: hladina H (hi-Z), (automatický návrat po návratu správného 
provozu) 
- typu reléového: 1A@ 30VDC/50VAC, doba zpoždění funkce: cca 10s 

Optická signalizace provozu: ANO – diody LED 

Provozní podmínky: II bezpečnostní třída, -10 
o
C÷ 40

 o
C 

Kryt Ocelový plech DC01, 1,0mm, RAL 9003 

Velikost krytu 270 x 307 x 116  mm (WxHxD) 

váha netto/brutto 3,8kg / 4,05kg 

Zavírání Válcový šroub x 2 (od čela) možnost montáže zámku 

Prohlášení, záruka CE, RoHS, 2 léta od data výroby 

Poznámky: Kryt je vzdálený od montážního podkladu za účelem provedení kabelového 
vedení – 15mm. Konvekční chlazení. 
Impulzní napájecí zdroj: Φ0,4-2,5 (AWG 26-10) 
Modul PoE: Φ0,5-2,1 (AWG 24-12) 
Vstupy: IN1÷IN8: RJ45 8P8C, stíněny 
Výstupy AUX1÷AUX8: RJ45 8P8C, stíněny 
Výstup TAMPER: Φ0,8. 
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