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Vlastnosti modulu zdroja: 
 

 výstupné napätie 12VDC/1,5A alebo 24V DC/1A,  
        prepínané jumperom 

 napätie napájania 16÷30VAC alebo 22÷42V DC 

 vysoká účinnosť 90% max 

 ovládanie ohrievača pomocou termostatu 

  zabezpečenia: 

 proti skratu SCP 

 proti preťaženiu OLP 

 prepäťové 

  záruka – 5 rokov od dátumu výroby  
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1. Technický popis. 
 

1.1. Popis. 
    Modul zdroja MSC1512 slúži na napájanie zariadení vyžadujúcich stabilizované napätie 12V alebo 24V DC. 

Modul je naprojektovaný ako napájací prvok v systémoch priemyselnej televízie CCTV, kontroly vstupu, 
zabezpečovacích systémoch SSWiN a pod. Je určený do montáž mimo alebo do zariadenia (napr. krytu kamery).  

 
 

  - Modul zdroja dáva napätie: 12V pri prúdovom výkone 1,5A alebo 24V pri prúdovom výkone 1A. 
 
 

Modul v prípade napájania maximálnym napätím AC umožňuje napájanie kamier 12V DC na väčšiu 
vzdialenosť (približne 2x) ako v prípade napájania napätia 13,8V DC (pri tom istom priemere a odpore 
vodičov napájania). Modul nemá galvanickú izoláciu medzi vstupom/výstupom (AC-AUX). Pre správnu činnosť 
modulu treba zaistiť zodpovedajúce vstupné napätie a prúdový výkon zdroja napájania. 

 
 

Pokles napätia pre typické vodiče používané v CCTV (2x 0,5mm2/AWG20): 

Prúd zaťaženia 
(moc P zariadenia) 

Pokles napätia pre vodič  
2 x 0,5mm2/100m (R= ~3Ω x2@100m)  

DC, AC 

0,5A (P=6W@12VDC) 3V 

1A (P=12W@12VDC) 6V 

1,5A (P=15W@12VDC) 9V 

2A (P=21W@12VDC) 12V 
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1.2. Bloková schéma (obr.1). 
 

 
 

Obr.1. Bloková schéma modulu zdroja. 

1.3. Popis prvkov a svoriek modulu zdroja. 

Tabuľka 1. Prvky modulu zdroja (pozri obr. 2). 

Číslo prvku Popis 

[1] 

J-Uout,  jumper - nastavenie výstupného napätia AUX 

 J-Uout =  napätie AUX=12VDC* 

 J-Uout =  napätie AUX=24VDC* 
* - pozri napätie napájania modulu (tab. 3) 

Popis:  nasadený jumper,   bez jumpera 

[2] F1 poistka v obvode napájania modulu zdroja 

[3] AUX, zelená LEDka: optická signalizácia napätia DC 

[4] Výstup napájania DC (+AUX= +U, -AUX=GND), pozri nastavenia jumpera J-Uout 

[5] AC, červená LED-ka: optická signalizácia napätia napájania AC (DC) 

[6] Výstup napájania AC alebo DC (transformátor alebo zdroj: II trieda izolácie) 

 

 
 

             Obr. 2. Pohľad na modul zdroja MSC1512. 
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1.4. Technické informácie:  
   - elektrické parametre (tab.3) 
   - mechanické parametre (tab.4) 
   - prevádzkové parametre (tab.5) 

 
Elektrické parametre (tab. 3). 

Napätie napájania 16V÷30V/AC alebo 22V÷42V/DC pre AUX=12VDC 
24V÷30V/AC alebo 33V÷42V/DC pre AUX=24VDC  
(merané na svorkách ~AC~ modulu zdroja) 

Odber prúdu 1.9A@16V/AC–1A@30V/AC max. pre AUX=12V/1,5A 
1.6A@24V/AC–1.3A@30V/AC max. pre AUX=24V/1A 

Frekvencia napájania 50Hz 

Výkon modulu zdroja 18W max.  pre AUX=12VDC 
24W max. pre AUX=24VDC 

Účinnosť 86% max(AUX=12VDC), 90% max (AUX=24VDC) 

Výstupné napätie 12V DC alebo 24V DC, nastavovanie jumperom J-Uout  

Výstupný prúd 1,5A – napätie Uaux=12V 
1A - napätie Uaux=24V 

Čas nárastu, poklesu a udržania 
výstupného napätia 

10ms / 34ms / 12ms 
 

Napätie vibrácií 50ms/10ms/20ms (@12VDC/1,5A, AC=12V/AC) 
50ms/50ms/10ms (@24VDC/1A, AC=24V/AC) 

Odber prúdu sústavou modulu zdroja 40mA max. 

Zabezpečenie pred skratom SCP 
AUX: 200% ÷ 300% výkonu modulu - obmedzenie prúdu, 
automatický návrat  

Zabezpečenie pred preťažením OLP AUX: poistka F 2A, poškodenie vyžaduje výmenu poistky 

Poistka F1 F2A/250V 

 
Mechanické parametre (tab. 4). 

Rozmery  L=70, W=70, H=28, L1=92 [+/- 2 mm] 

Uchytenie Montážne otvory x 2 (PCB fi=4 mm) 

Hmotnosť netto/brutto 0,10kg/0,13kg 

Svorky AC: Ф0,41÷1,63 (AWG 26-14) 
AUX: konektory Ф0,41÷1,63 (AWG 26-14)  
alebo konektor  DC-5,5mm/100cm (v komplete) 

 
Prevádzkové parametre (tab.5). 

Teplota činnosti -10ºC...+40ºC  

Teplota skladovania -20ºC...+60ºC 

Vlhkosť ovzdušia 20%...90%, bez kondenzácie 

Vibrácie počas činnosti nepovolené 

Nárazy počas činnosti nepovolené 

Priame pôsobenie slnečného svetla nepovolené 

Vibrácie a nárazy počas transportu Podľa PN-83/T-42106 

 
 
2. Inštalácia. 
 

2.1 Požiadavky. 
Modul zdroja je určený na montáž kvalifikovaným inštalačným technikom s príslušnými (podľa danej 

krajiny) oprávneniami a certifikátmi na pripájanie (a zásahy) do inštalácie 230V/AC a nízkoprúdovej inštalácie. 
Zariadenie musí byť namontované v uzatvorených miestnostiach zhodne s II. triedou prostredia, s normálnou 
vlhkosťou ovzdušia (RH=90% max. bez kondenzácie) s teplotou z rozsahu -10°C do +40°C.  

Pred inštaláciou treba vypočítať bilanciu zaťaženia modulu zdroja. Počas normálnej prevádzky nesmie 
suma prúdov odoberaných spotrebičmi prekročiť maximálne parametre.  

Nakoľko je modul zdroja naprojektovaný na stálu činnosť, nemá vypínač napájania, preto treba zaistiť 
správnu ochranu proti preťaženiu v napájacom obvode. Tiež treba informovať užívateľa o spôsobe odpojenia 
zdroja zo sieťového napájania (napríklad označením zodpovedajúceho ističa v rozvádzači). Elektrická inštalácia 
musí byť vykonaná podľa platných predpisov a noriem.  

 
Modul zdroja vyžaduje na napájanie napätie AC alebo DC s galvanickou separáciou (II trieda izolácie) so 

zabezpečením proti skratu a preťaženiu. Výkon zdroja napájanie treba vypočítať podľa vzorca: 
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             S=1,3 x ( PAUX + PHEATER)         pre napájanie napätím AC 
             P=1,3 x ( PAUX + PHEATER)         pre napájanie napätím DC 

 
        kde: S= minimálny výkon transformátora [VA] 

                              P= minimálny výkon modulu zdroja DC [W] 
            PAUX = výkon kamery pripojenej na výstup AUX (max.) 
             
Modul zdroja treba montovať do kovovej skrinky a na splnenie požiadaviek LVD a EMC treba dodržať zásady: 

napájania, uchytenia do skrinky, tienenia – zodpovedajúco k použitiu.  

Typické využitie MSC1512 (obr.2, obr.3). 

  
 

Obr.3. Pripojenie modulu, kamery 12V DC a ohrievača v kryte. 
 
PRÍKLAD:  

- napájanie napätím 27V/AC (napr. zdroj PSACH04244 prepnutý výstup na U2)  
- sumárny odber prúdu 1,9A z napätia AC (modulom MSC1512 prúd zaťaženia: 1,5A@12V) 
- L= 120m vodiča 2 x 0,5mm2 (R= ~3Ω x2@100m) 
- napätie na svorkách modulu je 16V/AC 
- maximálny výkon na využitie S= 16V*1,9A=30,4VA 
- plné využitie výkonu MSC1512: 18W@12V/DC 

 
 

2.2 Procedúra inštalácie do krytu kamery CCTV. 
 

1. Nainštalovať modul zdroja (mimo alebo do koncového zariadenia) a pretiahnuť káble cez otvory. 
2. Priviesť výstupné napätie z transformátora AC alebo zdroja DC na svorky ~AC~. 
3. Nastaviť jumper J-Uout podľa požiadaviek zariadení a napätia napájania. 
4. Pripojiť vodiče spotrebičov na svorky +AUX, -AUX na doske modulu zdroja. 
5. Zapnúť napájanie AC (červená LED-ka AC a AUX musí svietiť). 
6. Skontrolovať výstupné napätie (napätie modulu zdroja bez zaťaženia musí byť 12V alebo 24V). 
7. Po vykonaní testov a po skontrolovaní činnosti zatvoriť kryt modulu zdroja. 
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Obr. 4. Typické použitie modulu MSC1512 a zdroja PSACH04244. 
(Predpoklady: výkon kamery P=13W max.). 
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3. Signalizácia činnosti modulu zdroja. 

Modul zdroja má 2  LED-ky, ktoré signalizujú stav činnosti: AC a AUX.  

 AC- červená LED-ka: v normálnom stave (napájanie AC) LED-ka svieti. Výpadok napájania AC je 
signalizovaný zhasením LED-ky AC.  

 AUX- zelená LED-ka: signalizuje stav napájania DC na výstupe modulu zdroja. V normálnom stave svieti, 
v prípade skratu alebo preťaženia výstupu LED-ka zhasne. 

 
4. Obsluha a používanie. 
 

4.1 Preťaženie alebo skrat: 
V prípade skratu alebo preťaženia výstupu AUX nastáva automatické odpojenie výstupného napätia a je to 

signalizované zhasení LED-ky AUX. Napätie sa vráti automaticky po obmedzení odberu prúdu alebo po odstránení 
skratu v obvode.  

V prípade preťaženia výstupu AUX nastáva automatické odpojenie výstupného napätia a/alebo poškodenie 
poistky F1. Návrat napätia na výstupe AUX vyžaduje obmedzenie odberu prúdu alebo odstránenie skratu v 
obvode, a v prípade poškodenia vymenenie poistky. 

 
 
4.2 Údržba. 
Modul zdroja nevyžaduje vykonávanie žiadnych špeciálnych zásahov, ale v prípade značného znečistenia 

prachom sa odporúča použiť stlačený vzduch na jeho vyčistenie. V prípade výmeny poistky treba používať poistky 
s odporúčanými parametrami. 

 
 
 
 
 
 

 
                          

ZNAK WEEE 
Je zakázané vyhadzovať použitý elektronický odpad do kontajnerov určených na komunálny 
odpad. Podľa nariadenia WEEE platného v EÚ treba elektronický odpad odovzdať na miesta 

určené na tento účel. 
 

 
Zdroj spolupracuje s oloveno-kyselinovým akumulátorom (SLA). Po ukončení životnosti akumulátora treba akumulátor zhodne s platnými 

predpismi odovzdať do zberu. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Pulsar  
Siedlec 150,  32-744 Łapczyca, Polska 
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