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Vlastnosti zdroja: 
 

· výstup napájania 12V DC/max.1A (5x0,5A) 
· rozsah regulácie výstupného napätia 

11V÷15V DC  
· napätie napájania 230V AC 
· lineárny stabilizátor napätia 
· 5 výstupy nezávisle zabezpečené poistkami 

0,5A 
· možnosť výberu poistky pomocou jumpera: 

topiková alebo polymérová PTC 

· optická signalizácia LED 
· zabezpečenia: 

· proti skratu SCP 
· proti preťaženiu OLP 
· proti prehriatiu OHP 
· prepäťové  
· nadnapäťové OVP 
· sabotážne 

· záruka – 5 rokov od dátumu výroby 
 

 

Popis.

      Lineárny zdroj je určený na napájanie zo siete 230V AC zariadení priemyselnej televízie CCTV 
vyžadujúcich stabilizované napätie 12V DC s prúdovým výkonom 1A. Výstupy zdroja sú nezávisle 
zabezpečené topikovými alebo polymérovými poistkami PTC (5x0,5A). Výber je možné vykonať pomocou 
jumperov. Konštrukcia zdroja umožňuje jednoduchú zmenu výstupného napätia vo rozsahu od 11V do 15V 
DC . Zdroj má zabezpečenie proti skratu, proti preťaženiu, proti prehriatiu, prepätiu, nadnapätiu a sabotáži. 
Zdroj je umiestnený v kovovej skrinke s mikrospínačom signalizujúcim otvorenie dvierok (predného panelu).

Pred inštaláciou treba vypočítať prúdovú bilanciu zaťaženia zdroja. Počas bežného používania 
nesmie suma prúdov odoberaných spotrebičmi prekročiť 1A (P=12W max.). 



TECHNICKÉ INFORMÁCIE: 

Napätie napájania  230V AC 50Hz  

Odber prúdu 0,15A  

Výkon zdroja 12W max. 

Výstupné napätie 12V DC 

Výstupný prúd 5 x 0,2A pre poistky F 500mA  
Ic= 1A max (celkový, stály) @12V DC 

Rozsah regulácie výstupného 
napätia 

11V÷15V DC  

Zabezpečenie pred skratom SCP 
5 x F 500mA topiková poistka (poškodenie, vyžaduje výmenu 
poistky) alebo PTC 500mA – vyberané jumperom. 

Zabezpečenie pred preťažením 
OLP 

110% ÷ 150% (@25ºC) výkonu zdroja - obmedzenie prúdu 
poistkou PTC, opätovné ručné spustenie (porucha vyžaduje 
odpojenie výstupného obvodu DC) 

Zabezpečenie pred nadnapätím 
OVP 

U>17V DC(-/+ 5%) odpojenie výstupného napätia, automatický 
návrat 

Zabezpečenie pred prepätím varistory  

Zabezpečenie pred prehriatím elektronické 

Zabezpečenie proti sabotáži: 
- TAMPER signalizujúci otvorenie 
skrinky zdroja 

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

Optická signalizácia: LED-ka AC: stav napájania AC 

Pracovné podmienky: II trieda prostredia, -10 oC÷40 oC  

Farba skrinky Oceľový plech DC01  0,7mm, farba RAL9003 

Rozmery skrinky 170 x 180 x 80+8 [mm]  (WxHxD)  

Hmotnosť netto/brutto 1,61 / 1,69kg 

Zatváranie Skrutky: spredu skrinky 

Vyhlásenia, záruka CE, RoHS, 5 rokov od dátumu výroby 

Poznámky Skrinka má dištančné oddialenie od steny na privedenie 
kabeláže a na konvenčné chladenie. 
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