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Vlastnosti napájecího zdroje: 

 výstup napájení 24VAC/6A nebo 27V AC/ 5,5A pro 
kamery 

 napájecí napětí 230V AC 
 

 

 ochrany: 

 proti zkratům SCP 

 přepěťová ochrana OLP 

 před přehřátím OHP 

 proti sabotáži 

  hermetický kryt IP 65  

  záruka – 2 roky od data výroby  

 
Příklad napájení otáčecí kamery napájené střídavým napětím AC. 

 
Nastavení 24V nebo 27V AC / 6A nebo 5,5A 

 

Blokové schéma použití napájecího zdroje 
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1.1. Obecný popis. 
Napájecí zdroj AC/AC je určen pro napájení zařízení vyžadujících napětí AC s hodnotou 24V (U1=24V AC/ 

U2=27V AC) a celkovým výkonem 6A@24V AC. Má ochrany: proti zkratu (SCP), proti přetížení (OLP), termickou 
transformátoru (OHP). Napájecí zdroj je umístěn v plastovém krytu (ABS), na omítku vybaveným mikropřepínačem 
signalizujícím otevření dvířek (přední části). 

 

1.2. Blokové schéma. 

 
Obr. 1. Blokové schéma napájecího zdroje. 

 
1.3. Popis dílů. 
 
Tab.1. Díly napájecího zdroje. 

Díl č 
[obr. 2] 

Popis  

[1] Separační transformátor  

[2] TAMPER, kontakt protisabotážní ochrany (NC) 

[3] AUX: U2-U1-0V spoje sekundárního napětí, napájení zařízení (SEC) 

[4] F2 pojistka v obvodu sekundárního napětí 

[5] F1 pojistka v napájecím obvodu (230V AC, PRI) 

[6] 
L-N  napájecí kabely 230V AC,  ochranní spojka PE 

 
 

Obr. 2. Náhled napájecího zdroje. 
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  1.4. Technické parametry:  

- elektrické parametry (tab.2)  
- mechanické parametry (tab.3) 
- bezpečnost používání (tab.4) 
- provozní parametry (tab.5) 

 
      Elektrické parametry (tab. 2). 

Napájecí napětí 230V AC (-15%/+10%) 

Proudový odběr 0,75A max.  

Frekvence 50Hz  

Výkon napájecího zdroje S 150VA max. 

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

Výstupní napětí  6A@24V AC max. nebo  5,5A@27V AC max. 

Zajištění proti zkratu SCP 
1x T 6,3A tavná pojistka  

- poškození tavné pojistky vyžaduje změnu tavné vložky  

Ochrana před přetížením OLP 
obvod AC 24V: 1x T 6,3A 

obvod AC 230V: 1x T 3,15A 

Termická ochrana OHP vnitřní transformátoru  

Ochrana proti sabotáži:  
- TAMPER signalizující otevření krytu 
napájecího zdroje  

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

Pojistka F1 
Pojistka F2 

T 3,15A/250V 
T 6,3A/ 250V  

      
      Mechanické parametry (tab. 3). 

Vnější rozměry napájecího zdroje W=160, H=160, D=90 [+/- 2 mm] 

Montážní rozměry napájecího 
zdroje 

W1=126, H1=145 [+/- 2 mm] 

Výška těsnění H2=25 [mm] 

Počet těsnění/průměr vedení 2 ks. / 4÷8mm 

Váha netto/brutto 2,4/2,5 kg 

Materiál ochr. skříňky ABS, IP65, barva světle šedá 

Zavírání Válcový šroub x 4 (od čela) 

Spoje Napájení: Φ0,63-2,50 (AWG 22-10) 
Výstupy: Φ0,63-2,50 (AWG 22-10) 
Výstup TAMPER: kabely, 25cm 

Poznámky Kryt má demontovanou montážní desku se systémy napájecího zdroje. 
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      Bezpečnost používání (tab.4). 

Třída ochrany  PN-EN 60950-1:2004 I (první) 

Stupeň ochrany PN-EN 60529: 2002 (U) IP65  

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 nebo ochranným obvodem  

 
100 MΩ, 500V/DC  

 
Provozní parametry (tab.5). 

Provozní teplota -25ºC...+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. Instalování. 
 

2.1 Požadavky. 
Napájecí zdroj AC/AC je určený k montáži prováděné kvalifikovaným instalatérem, který vlastní příslušné 

(požadované a nutné pro daný stát) povolení a oprávnění k připojování (ingerenci) instalace 230V/AC, a nízkonapěťové 
instalace. Zařízení by mělo být instalováno v uzavřených místnostech, v souladu s II. třídou prostředí s vlhkostí vzduchu 
(RH=90% max. a teplotě -25 °C až +40 °C (tabulka 5). 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=6A@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.  

 
2.2 Montážní procedury. 
 

1.  Před zahájením montáží se nezapomeňte ujistit, zda-li je odpojeno napětí v napájecím obvodu 230V. 
2. Napájecí zdroj namontujte ve zvoleném místě a přiveďte spájecí kabely (dotáhněte těsnění).  
3. Napájecí vedení (~230V AC) zapojit na svorky L-N napájecího zdroje. Uzemňovací vodič připojit ke svorce 

označené symbolem uzemnění . Spoj je třeba provést trojžilovým kabelem (se žluto-zeleným ochranným 
vodičem PE). Napájecí vodiče je třeba 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 U1-0V a/nebo U2-0V svorkovnice (je třeba vyhotovit bilanci zatížení 
napájecího zdroje). 
5. Zapojit napájení ~230V AC. 
6. Po instalaci a zkontrolováni správného provozu napájecího zdroje kryt se může zavřít.   
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3. Signalizace práce. 
 
3.1 Technický výstup. 
Napájecí zdroj má signalizační výstupy, umožňující odevzdání informace o sabotáži (otevření skříně). 

 

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

 
4. Obsluha a provoz. 

4.1 Přetížení nebo zkrat výstupu napájecího zdroje. 
Výstupy napájecího zdroje U1-U2-0V jsou chráněny proti zkratu tavnými pojistkami  (vložkami). V případě 

zařízení napájecího zdroje proudem převyšujícím 6A@24V AC (110% ÷ 150% výkonu S) nastane poškození 
pojistky F2  a/nebo F1 (v obvodu 230V AC). V případě poruchy je třeba vyměnit pojistku shodnou s originální 
pojistkou. 
 

4.2. Údržba 
             Veškeré činnosti související s údržbou lze provádět po odpojení napájecího zdroje od sítě elektrické 
energie. Napájecí zdroj nevyžaduje žádnou zvláštní údržbu, avšak v případě značného zaprášení je doporučeno 
vymést prach zevnitř přístroje stlačeným vzduchem. V případě výměny pojistek instalujte vždy pojistky stejného 
typu. 

 
 

 
 

OZNAČENÍ WEEE 
 

Odpadní elektrické a elektronické zařízení se nesmí vyhazovat jako obyčejný komunální odpad. 
Podle direktivy WEEE, která platí v EU, pro odpadní elektrické a elektronické zařízení je třeba 

používat samostatné způsoby zneškodňování. 
 

 
POZOR! Napájecí zdroj spolupracuje s olověno-kyselinovým akumulátorem (SLA). Opotřebované zařízení se nesmí vyhodit, nýbrž zneškodnit 

způsobem souladným s platnými předpisy. 
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