
POPIS: 
Napájecí zdroj je určen pro alarmové systémy a napájení většího množství HD kamer. Cílové napětí je 12V 

stejnosměrných. Maximální zatížení zdroje je I=14A. Zdroj umožňuje jednoduchou změnu výstupního napětí trimrem v 
rozmezí od 12V do 15V podle využití (zdroj nebo zdroj s připojeným akumulátorem). Zdroj obsahuje ochrany proti 
zkratu, nadměrnému odběru či přepětí. Provedení zdroje je v plechové skříňce, chlazení probíhá přirozeným pohybem 
okolního vzduchu.  

 

TECHNICKÁ DATA: 

Pulsar ® 

Důležité vlastnosti napájecího zdroje: 

 Výstup napájení 14A/12-15V DC* 
 Vstup napájení 176-264V  

 Vysoká účinnost 85% 

  Optická signalizace LED 

 Ochrany: 

 zkrat SCP 

 nadměrný odběr OVP 

 přepětí OLP 

* Pokud chcete prodloužit životnost zdroje, doporučujeme aplikovat odběr ze zdroje na 

maximálních 10A. 

Tel. +48 14-610-19-40,  fax: +48 14- 610-19-50,  www.pulsar.pl, e-mail: sales@pulsar.pl 

Vstupní napětí 176 - 264V AC 50÷60Hz 

Odběr 1,36A@230V AC max. 

Příkon 200W max. 

Účinnost 85% 

Výstupní napětí 12V DC 
Výstupní proud tAMB<30°C 14A – viz. graf 1. 
Výstupní proud tAMB=40°C 10A – viz. graf 1. 

Rozsah regulace výstupního napětí 12V - 15V DC 

Pulzní napětí 100mV p-p max. 

Ochrana proti zkratu SCP elektronická, automatická obnova 

Ochrana proti nadměrnému odběru OLP 105 -150% napájecího zdroje, automatická obnova 

Ochrana proti výboji Varistory 

Ochrana proti přepětí OVP >16V (automatická obnova) 

Optická signalizace zelená LED – přítomnost DC výstupního napětí 

Podmínky provozu teplota: -10oC - 40oC relativní vlhkost 20%...90%, bez 
kondenzace 

Rozměry D=226, Š=115, H=50 [+/- 2mm] 

Váha přístroje / balení 0,82kg / 0,90kg 

Ochranná třída PN-EN 60950-1:2007 1 (první) – vyžaduje zemnící vodič (PE) 

Konektory Vstup:Φ0,63-2,50 (AWG 22-10)  

Výstup: Φ0,63-2,50 (AWG 22-10) 

Prohlášení, záruka CE, RoHS, 2 roky od data výroby (není li určeno jinak) 

CP-PR-113 (PS-20012140) 
12V/14A spínaný zdroj 

Napájecí zdroje 

wyjście TAMPER : przewody 30cm 
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Graf číslo 1 – Výstupní proud vs. teplota 

Graf 1. 

Maximální výstupní proud ze zdroje záleží 
na jeho teplotě (teplotě okolí).  
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Věc Popis 

L, N, 

ZEM 

L-N  - vstupní napájecí 
svorky 230V AC, ZEM – 

zemnící vodič  (zelený) PE 

- V GND – mínus výstupu  (0V) 

+V PLUS – plus výstupu (+12V) 

LED1 LED signalizuje přítomnost napětí na 
výstupu zdroje 

ADJ Trimr pro nastavení výstupního napětí 

Fig.1. Obrázek připojení 

Zdroj připojujte pouze na kabely bez proudu! 

Zdroj nikdy neopravujte! 

Určeno pro vnitřní montáž! 

Vždy připojujte PE zemnící vodič! 

Zdroj nezakrývejte a ponechte přístup vzduchu! 

Zdroj zapínejte až po připojení napájených věcí! 

Nestrkejte dovnitř kovové předměty! 

Pod napětím se zdrojem nemanipulujte! 
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wyjście TAMPER : przewody 30cm 
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Na každém v současné době prodávaném elektrospotřebiči nebo jeho obalu, v záručním listu či v návodu 

na použití je uveden symbol přeškrtnuté popelnice. Ten značí, že tento výrobek po ukončení jeho životnosti, 

nesmí být vyhozen do popelnice se směsným domovním odpadem, ale musí být odevzdán na místa k tomu 

určená, tedy do zpětného odběru tak, aby byla zajištěná jejich ekologická recyklace. 

 

Tato místa se nacházejí zejména ve sběrných dvorech obcí, u prodejců elektra, v servisech, existují také malé 

kontejnery červené barvy na drobné spotřebiče, umisťované v místech určených pro separovaný odpad.  Dále 

je v některých obcích sbírají sbory dobrovolných hasičů, zapojení do projektu „Recyklujte s hasiči“.  
 

1. Požadavky 
 

Napájecí zdroj musí být namontován kvalifikovaným instalačním technikem s příslušnými (požadovanými a nezbytnými 

pro danou zemi) povoleními a kvalifikací pro připojení (provozování) nízkonapěťových instalací. Napájecí zdroj musí být 

namontován v uzavřených místnostech v souladu s třídou prostředí II, s normální vlhkostí vzduchu (RH = max. 90% bez 

kondenzace) a teplotou v rozsahu od -10 ° C do + 40 ° C. 
Napájecí zdroj musí být namontován v těsném krytu (skříň, koncové zařízení) a aby byly splněny požadavky LVD a 

EMC, musí být dodržena pravidla pro napájecí zdroje, opláštění a stínění podle aplikace. 
Napájecí zdroj není určen k venkovní montáži. 
 
2. Instalace 

 

              Napájecí zdroj umístěte na místo určení, případně jej přišroubujte k podkladu. Připojte kabely výstupního zařízení a 

poté napájecí kabely. Zkontrolujte správnost zapojení a celý zdroj připojte k elektrickému rozvodu.  

              Napájecí zdroj musí být nainstalován takovým způsobem, aby se udržoval proud vzduchu kolem obalu. Po provedení 

zkoušek a kontroly provozu musí být jednotka umístěna do rozvaděče, obalu, racku atd. 
 

3.    Údržba 

 

Jakékoli údržbářské operace mohou být prováděny pouze po odpojení napájení od energetické sítě. Napájecí zdroj 
kromě běžné očisty suchým hadříkem nevyžaduje žádné zvláštní postupy údržby. Napájecí zdroj nerozebírejte!!! Pokud se 
objeví závada, zdroj se nepokoušejte opravit, ale kontaktujte svého prodejce. 

 

              4.    Obsluha 

 

Napájecí zdroj se uvede do chodu přivedením síťového napájení na vstupy zdroje. Provoz zdroje je signalizován LED 
kontrolním světlem u napájecího konektoru. Vypnutí zdroje provedeme odstavením napájecího napětí. 
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