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CZ**

Vlastnosti napájecího zdroje: 
 

· výstup napájení 12V DC/max.1A (5x0,5A) 

· oblast regulace výstupního napětí 11V÷15V DC  
· napájecí napětí 230V AC 

· lineární stabilizátor napětí 

· 5 výstupy nezávisle zajištěné pojistkami 0,5A 
· možnost výběru pojistky jumperem: tavný nebo 

polymerový PTC 

· optická signalizace LED 

· zajištění: 
· proti zkratům SCP 

· proti přetížení OLP 

· proti přehřátí OHP 
· proti přepětí  

· proti přepětí OVP 
· proti sabotáži 

· záruka – 5 lét od data výroby 
 

 

Obecný popis.

         Lineární napájecí zdroj je určen pro napájení ze sítě 230V AC zařízení průmyslové televize CCTV, 
vyžadujících stabilizované napětí 12V DC s výkonem proudu 1A. Výstupy napájecího zdroje byly nezávisle 
zajištěny tavnými anebo polymerovými pojistkami PTC (5x0,5A). Výběr se může provést jumpery. 
Konstrukce napájecího zdroje umožňuje snadnou změnu výstupního napětí v rozsahu 11V - 15V DC . 
Napájecí zdroj je vybaven zajištěním proti zkratu, přetížení, přepětí, a proti sabotáži. Napájecí zdroj je 
umístěn v kovovém krytu vybaveným mikrospínačem signalizujícím otevření dvířek.

Před instalováním je třeba připravit bilanci zatížení napájecího zdroje. Během obyčejného provozu 
součet proudů odebíraných spotřebiči nemůže být větší než  1A (P=12W max.). 

GREY POWER CCTV 



TECHNICKÉ ÚDAJE 

Napájecí napětí 230V AC 50Hz  
Odběr proudu 0,15A  
Výkon napájecího zdroje P 12W max. 
Výstupní napětí 12V DC 
Výstupní proud 5 x 0,2A pro pojistky F 500mA  

Ic= 1A max (celkový, nepřetržitý) @12V DC 
Regulační rozsah výstupního 
napětí 

11V÷15V DC  

Ochrana před zkratem SCP 
5 x F 500mA tavná pojistka (poškození, vyžaduje výměnu 
tavné vložky) anebo PTC 500mA – vybrat jumperem. 

Ochrana před přetížením OLP 
110% ÷ 150% (@25ºC) výkonu napájecího zdroje – omezení 
proudu  vratnou pojistkou PTC, ruční obnovení provozu 
(porucha vyžaduje odpojení výstupního obvodu DC) 

Ochrana před nadnapětím OVP 
U>17V (-/+ 5%) odpojení výstupního napětí, obnoveno 
automaticky 

Ochrana před přepětím varistory  
Termické zajištění Elektronicky 
Protisabotážní zajištění: 
- TAMPER signalizující otevření 
krytu napájecího zdroje 

Protisabotážní zajištění: 
- TAMPER signalizující otevření krytu napájecího zdroje 

Optická signalizace Diody LED: stav napájení AC 
Provozní podmínky: II bezpečnostní třída, -10 oC÷ 40 oC 
Barva krytu Ocelový plech DC01  0,7mm, barva RAL9003 
Velikost krytu 170 x 180 x 80+8 [mm] (WxHxD)  
Váha netto/brutto 1,61 / 1,69kg 
Zavírání Válcový šroub: od čela krytu  
Prohlášení, záruka CE, RoHS, 5 lét od data výroby 
Poznámky  Kryt je vzdálen od montážního podkladu za účelem provedení 

kabelového vedení. 
Chlazení napájecího zdroje: konvekční. 
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