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v.3.0 
Stabilizovaný zdroj 

                 12V/DC 300mA 
CZ 

               

          Vydání: 3. ze dne 6. 7. 2009 
              Nahrazuje vydání: 2. ze dne 6. 5. 2008 

 
1. Technický popis. 

1.1. Obecný popis. 
Stabilizovaný zdroj AWZ521 slouží k napájení zařízení, která vyžadují stabilizované napětí 12V DC. Zdroj je navržen 

jako napájecí prvek v systémech průmyslové televize CCTV. Výrobek je určen k napájení kamer instalovaných ve 
venkovních krytech: série GL606, THxx, TSHxx a jiných téhož typu s montážními otvory A-A a rozměry. Je vybaven 
dvěma výstupy určenými k napájení: 

- průmyslové kamery vyžadující napětí 12VDC/300 mA 
- ohřívače krytu vyžadujícího napětí max. 230V/AC, 0,4A  
(bimetalický termostat, automaticky zapíná obvod ohřívače: ton=15°C, toff=25°C (+/- 4°C). 
 

 

 

Informace o typech v sérii: 
Model Popis 

AWZ 521  
PSU-S-12V/L-0,3A/1/FTA-TRZ-MOD 

Stabilizovaný zdroj pro CCTV (modulový) výstup AUX: 12VDC/ 
300mA výstup HEATHER: 230V/AC 0,4A max. Zdroj 
s termostatem pro ohřívač, k montáži v krytech CCTV kamer. 

AWZ 522 
PSU-S-12V/L-0,5A/1/FTA-TRZ-MOD 

Stabilizovaný zdroj pro CCTV (modulový) výstup AUX: 12VDC/ 
500mA výstup HEATHER: 230V/AC 0,4A max. Zdroj 
s termostatem pro ohřívač, k montáži v krytech CCTV kamer. 

AWZ 523 
PSU-U-24V/AC-0,4A/1/FTA-TRZ-MOD 

Nestabilizovaný zdroj pro CCTV (modulový) výstup AUX: 24VAC/ 
400mA výstup HEATHER: 230V/AC 0,4A max. Zdroj 
s termostatem pro ohřívač, k montáži v krytech CCTV kamer. 
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1.2. Blokové schéma (obr. 1). 

 

Obr. 1. Blokové schéma zdroje. 

 

1.3. Typické použití AWZ521 (obr. 2). 

 

 
Obr. 2. Zapojení zdroje: kamera 12VDC a ohřívač 230VAC ve vnějším krytu. 
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1.4. Popis prvků a svorek (obr. 3, tab. 1). 

 

Obr. 3 Pohled na zdroj. 

Tabulka 1. 
Č. 

[obr. 3] 
Popis prvku 

[1] F1 pojistka v primárním obvodu transformátoru a ohřívače krytu 

[2] 230V /AC L-N napájecí vstup 230V/AC 

[3] 
HEATER 230V/AC N-H výstup napájení ohřívače krytu,  

napětí napájení závisí na napájecím napětí, 
 temperatura zapnutí/vypnutí termostatu: ton=15°C, toff=25°C (+/- 4°C) 

[4] Teplotní čidlo -  bimetalické 

[5] Transformátor TRZ 

[6] LED 12V/DC optická signalizace- výstupy 12V/DC 

[7] VÝSTUP napájení DC DC-2,1/5,5mm-90°, délka 240mm 
Výstup napájení DC (+12V= +U, -AUX=GND) 

 
[8] 

F2 pojistka v obvodu DC 

[9] Výstup napájení DC (+AUX= +12V, -AUX=GND) 
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1.5. Technické parametry:  
- elektrické parametry (tab. 3),  
- mechanické parametry (tab. 4) 

Tabulka 3. 
Napájecí napětí 230V/AC  (-15%/+10%) 
Frekvence napájecího napětí 50Hz (47÷53Hz) 
Výkon zdroje P 3,6 W max. @12VDC 
Proud primárního obvodu transformátoru  0,05A max. @ 230V 
Výstupní napětí 12V/DC 12 V/DC  (± 1%) 
Zvlnění napětí 5mV p-p max. 
Doba nárůstu, poklesu a udržování výstupního napětí 10ms/90ms/8ms 
Výstupní proud 12V/DC 300mA max. 
Výstupní napětí HEATER 230V/AC  (-15%/+10%) 

Výstupní proud HEATHER 0,4A max. 
Temperatura zap./vyp. výstupu HEATER 
(termostatu) 

ton=15°C, toff=25°C (+/- 4°C) 

Ochrana proti zkratu SCP  

12V/DC: 200% ÷ 300% výkonu modulu – 
omezení proudu, obnovení automaticky  
HEATER: pojistka F2, poškození vyžaduje výměnu 
vložky 

Ochrana proti přetížení OLP 

12V/DC: pojistka F2, poškození vyžaduje výměnu 
vložky 
HEATER: pojistka F1, poškození vyžaduje výměnu 
vložky 

Optická signalizace 
- 12V/DC dioda signalizující stav DC napájení 

 
- červená, normální stav – svítí nepřerušovaným 
světlem 

Provozní podmínky 
II. třída prostředí, -10°C ÷40°C, za účelem 
konvekčního chlazení je potřeba zajistit volné 
proudění vzduchu kolem modulu 

Pojistka F1 T 500mA/250V 
Pojistka F2 T 630mA/250V 

Tabulka 4. 
Rozměry PCB 70 x 83 x 42 (WxLxH)  
Upevnění 37 x 33 (W1xL1) 2 montážní otvory  
Spojky Ф0,41÷1,63 (AWG 26-14) 
Hmotnost netto/brutto 0,35kg/0,39kg 

 
2. Instalace. 
 

2.1 Požadavky. 
Záložní zdroj smí instalovat pouze kvalifikovaný montér, který vlastní příslušná (požadovaná a v dané zemi 

nezbytná) povolení a oprávnění pro práci s instalacemi 230V/AC a instalacemi nízkého napětí. Zařízení musí být 
instalováno v souladu s II. třídou prostředí, s normální vlhkostí vzduchu (RH=90% max. bez kondenzace) a teplotním 
rozsahem -10°C do +40°C. Za účelem konvekčního chlazení je potřeba zajistit volné proudění vzduchu kolem napajeciho 
zdroje. 

Před zahájením instalace je nutné vyhotovit bilanci zatížení napájecího zdroje. Během normálního provozu součet 
proudů napájejících spotřebiče nesmí překročit maximální parametry. 

Jelikož je zdroj navržen k nepřetržité práci, nemá vypínač napájení, proto je třeba zajistit v napájecím obvodu 
příslušnou ochranu proti přetížení. Uživatele je třeba také uvědomit o způsobu odpojení napájení od síťového napětí 
(nejčastěji označením pojistky v jističové skříňce). Elektrická instalace by měla být provedena podle platných norem a 
předpisů. 
 

Zařízení je potřeba instalovat v kovové skříni a pro splnění požadavků LVD a EMC je potřeba dodržet zásady: 
napájení, instalace a stínění v závislosti na použití. 
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2.2 Postup instalace (v krytu CCTV). 

 
1. Před zahájením instalace se ujistěte, že napětí 230V/AC v napájecím obvodu je vypnuto. 
2. Demontujte originální termostat, svorkovnici z krytu kamery. 
3. Přišroubujte zdroj originálními válcovými šrouby přes montážní otvory. 
4. Kabely ohřívače krytu připojte na svorky HEATER 230V/AC N-H 
5. Kryt kamery instalujte na požadovaném místě a přes kabelové průchodky do něj přiveďte připojovací a signální kabely. 
6. Napájecí kabely připojte na svorky 230V/AC L-N  zdroje. Kabel ochrany proti zasažení elektrickým proudem 
připojte ke svorce na krytu kamery, označené symbolem uzemnění PE. 
7. Instalujte průmyslovou kameru (volitelně s objektivem) na montážní desku krytu. 
8. Výstup 12V/DC zdroje připojte ke kameře. K tomuto účelu použijte určenou zdířku. 
9. Zapněte napájení a změřte výstupní napětí zdroje. 
10. Zkontrolujte funkčnost kamery, proveďte požadovaná nastavení. 
11. Zavřete kryt kamery. 
Poznámky: 
Při zavírání krytu dávejte pozor, abyste nepoškodili kabely, které se nacházejí uvnitř. 

 
Provoz zdroje bez řádně provedeného a technicky účinného obvodu ochrany proti zásahu 

elektrickým proudem je NEPŘÍPUSTNÝ! Hrozí nebezpečí poškození zařízení a úrazu 
elektrickým proudem. 

 
 

 
3. Optická signalizace práce. 

• 12V/DC- červená dioda: signalizuje stav DC napájení na výstupu zdroje. Za normálního stavu svítí 
nepřerušovaným světlem, v případě zkratu nebo přetížení výstupu zhasne. 

 
4. Obsluha a provoz. 
 

4.1 Přetížení nebo zkrat: 
• výstupy 12V/DC 
V případě zkratu výstupu 12V/DC dojde k automatickému odpojení výstupního napětí. Napětí je obnoveno 

automaticky po omezení odběru proudu nebo odstranění zkratu v obvodu. V případě přetížení výstupu 12V/DC dojde 
k poškození pojistky F2. Obnovení napětí na výstupu vyžaduje výměnu pojistky. 

• výstupy HEATER 
V případě přetížení nebo zkratu na výstupu HEATER dojde k trvalému poškození pojistky F2 v obvodu. Obnovení 

napětí na výstupu vyžaduje výměnu pojistky. 
 
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. 
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OZNAČENÍ WEEE 
Použitá elektrická a elektronická zařízení nelze likvidovat spolu s běžným komunálním odpadem. Podle směrnice 
WEEE o nakládání s elektrickým a elektronickým odpadem, platné na území EU, je třeba použít zvláštní způsob 

likvidace. 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
  

Pulsar K.Bogusz Sp.j.  
Siedlec 150, 32-744 Łapczyca, Polsko 

Tel. (+48) 14-610-19-40, Fax. (+48) 14-610-19-50 
e-mail: biuro@pulsar.pl, sales@pulsar.pl 

http:// www.pulsar.pl 
 

OBECNÉ ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 

1. Pulsar K. Bogusz Sp.j. (výrobce) poskytuje dvouletou záruku kvality na zařízení, počínaje od data nákupu uvedeného na dokladu o koupi. 
2. V případě, že při uplatňování reklamace nebude předložen doklad o koupi, je počítána tříletá záruční doba od data výroby zařízení. 
3. Záruka zahrnuje bezplatnou opravu nebo výměnu za jiný funkčně odpovídající kus (volbu provádí výrobce) zařízení, které vykazuje vady zaviněné 
výrobcem, mj. výrobní vady a vady materiálu, pokud byly nahlášeny v záruční době (bod 1 a 2). 
4. Zařízení, na něž se vztahuje záruka, je třeba dodat na místo, kde byl zakoupen, nebo přímo do sídla výrobce. 
5. Záruka se vztahuje na kompletní zařízení s písemně specifikovaným druhem vady ve správně vyplněném reklamačním formuláři.  
6. Výrobce, pokud reklamaci uzná, se zavazuje provést záruční opravu v nejkratším možném termínu, avšak ne delším, než 14 pracovních dnů od data dodání 
zařízení do servisu výrobce. 
7. Doba opravy, uvedená v bodě 6, může být prodloužena v případě, že provedení opravy je technicky nemožné a také v případě, že zařízení bude přijato do 
servisu podmínečně z důvodů nesplnění záručních podmínek reklamujícím. 
8. Veškeré servisní služby vyplývající ze záruky budou prováděny výhradně v servisu výrobce. 
9. Záruka se nevztahuje na závady vzniklé: 
- z příčin nezaviněných výrobcem, 
 - mechanickým poškozením, 
- nesprávným skladováním a přepravou, 
- způsobem používání, který neodpovídá pokynům v návodu k použití nebo způsobem použití, který je v rozporu s určením zařízení,  
- v důsledku nešťastných náhod (např. atmosférické výboje, porucha energetické sítě, požár, zatopení, působení vysokých teplot a chemických látek,  
- nesprávnou instalací a nastavením (které neodpovídají zásadám v návodu k obsluze), 
10. Ztrátu záruky v každém případě způsobuje zjištění, že byly provedeny konstrukční změny nebo opravy mimo servis výrobce. Ztrátu záruky způsobuje také 
jakákoli změna nebo poškození sériových čísel či poškození záručních nálepek. 
11. Zodpovědnost výrobce vůči kupujícímu je omezena hodnotou zařízení stanovenou podle velkoobchodní ceny výrobce platné v den nákupu. 
12. Výrobce nenese žádnou odpovědnost za škody vzniklé v důsledku poškození, vadné činnosti nebo z důvodu, že zařízení nelze používat,  
zvláště pokud tato skutečnost vyplývá z nedodržení pokynů a požadavků uvedených v návodu k obsluze. 

 


