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 SG108-CRB 
v1.1 

Switch 10-portový SG108-CRB s tlumivým napájecím zdrojem 

pro 8 IP kamery a rekordérů s místem na záznamník 
 

                                                                                                                                                          PL                
 Vydání: 3 ze dne 14.02.2019                                        

      Nahrazuje vydání: 2 ze dne 02.07.2018                                        
                                                   CZ** 

 
 

Vlastnosti: 
 

 bezdrátové napájení 8 IP kamer (52 V DC)  

 bezdrátové napájení záznamníka (12 V DC) 

 10 portů 10/100/1000 Mb/s 
8 portů PoE 10/100/1000 Mb/s (transfer dat a napájení) 
2 portů 10/100/1000 Mb/s (UpLink)  

 30 W pro každý port PoE, obsluha zařízení shodných 
se standardem IEEE802.3af/at (PoE+) 

 Obsluha funkce auto-learning a auto-aging MAC adres 
MAC (panel velikosti 8K) 

 Orientační doba udržení: 3 hod. 15min 

 Optická signalizace 
Kovový kryt – barva bílá RAL 9003 s místem 
pro dva akumulátory 17 Ah/12 V a možností 
montáže záznamníku 

 Konstrukce krytu je přizpůsobena 
požadavkům z oblasti ochrany osobních 
údajů GDPR (možnost montáže dvou zámků 
s různým kódem) 

 Místo na záznamník s rozměry max.     
380x320x65mm WxHxD 

 Záruka – 2 roky od data výroby 

 
Příklad použití. 
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1. Technický popis. 
  

1.1. Obecný popis. 
           SG108-CRB je kompletním řešením pro nepřerušené napájení 8 IP kamer (napájení 52 V DC) 
a nepřerušené napájení záznamníku (napájení 12 V DC). Konstrukce krytu je přizpůsobena požadavkům z oblasti 
ochrany osobních údajů GDPR (možnost montáže dvou zámků s různým kódem). Dodatečně velké rozměry krytu 
dovolují na montáž vevnitř záznamníku. 

 
Hlavními částmi tohoto systému jsou: 
- 10-portový switch PoE  
- tlumivý napájecí zdroj 27,6 V pracující s dvěma akumulátory 17 Ah / 12 V, 
- měnič (DC/DC52230) zvyšující napětí na hodnotu 52 V DC (napájení switchuPoE), 
- měnič (DC/DC50SD) snižující napětí na hodnotu 12 V (napájení záznamníku). 
 
V případě ztráty síťového napětí dochází k okamžitému přepojení na akumulátorové napájení. 
 

            Orientační doba udržení je uvedena za předpokladu úplného obsazení výstupních portů s použitím typických zařízení a 
akumulátorů s kapacitou 17 Ah. Byl zohledněn proudový odběr pro vlastní potřeby a energetická účinnost napájecí cesty. 
Důkladný popis způsobu provedení výpočtů se nachází v dokumentu: "Orientační doba udržení – předpoklady k výpočtům". 
 
            Switch na portech 1 až 8 vlastní funkce automatické detekce zařízení napájených standardem PoE/PoE+. Portech 
označený jako UpLink slouží k připojení dalšího síťového zařízení prostřednictvím např. rekordér. Na předním panelu se 
nachází signalizace pracovního stavu zařízení zrealizována na LED diodách (popis v tabulce 8).  
 
             Switch je umístěný v kovovém krytu (barva RAL 9003) s místem pro dva akumulátory 2x17 Ah/12 V. Kryt je vybaven 
mikropřepínačem signalizujícím otevření dveří (přední strany). SG108-CRB je vybaven dvěma diodami na předním panelu 
(červená LED dioda – znamená napájecí zdroj napájený napětím 230 V, zelená LED dioda znamená přítomnost napětí DC). 
 
             Technologie PoE zaručuje síťové spojení a snižuje náklady na instalování, přičemž odstraňuje potřebu přivedení 
osobitného napájecího kabelu pro každé zařízení. Kromě kamer tímto způsobem můžou být napájeny síťová zařízení, které 
využívají tuto technologii např. IP telefon, access point, router. 
 
 

1.2. Blokové zapojení. 
 

 
 

Obr. 1. Blokové zapojení. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pulsar.pl/pdf/czas_podtrzymania/czas_podtrzymania_EN.pdf
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1.3. Popis dílů a spojů napájecího zdroje.  
 

 
Obr. 2. Vzhled krytu. 

 

Tabulka 1. (viz obr. 2) 

Díl č. 
(Obr. 2) 

Popis 

[1] Switch PoE  

[2] Záložní impulzní napájecí zdroj 

[3] Měnič DC/DC52230 

[4] Měnič DC/DC50SD 

[5] Výstupní filtr 

[6] Tamper - mikropřepínače (kontakty) antisabotážní ochrany (NC) 

[7] Místo pro akumulátory (2 x 17 Ah/12 V– sériově spojeny) 

[8] Místo na záznamník 380x320x65 (WxHxD) 

[9] Jumper napájení zdroje – L, N  

Jumper ochrany  (proti zasažení el. proudem) 

[10] BAT +, BAT -  výstup akumulátoru + BAT červený, - BAT hnědý 

[11] Kabel napájení záznamníku je ukončen zástrčkou DC 2,1/5,5 

 



 4 

 
Obr. 3. Vzhled switchu. 

 

Tabulka 2. (viz obr. 3) 
Díl č. 

(Obr. 3) 
Popis 

[1] 8 x PoE port (1÷8)  

[2] 2 x UpLink port 

[3] Napájecí zásuvka 52 V DC 

 
1.4. Technické parametry  

- switch’e parametry (tab. 3) 
- elektrické parametry (tab. 4) 
- mechanické parametry (tab. 5) 
- bezpečnost používání (tab. 6) 
- exploatační parametry (tab. 7) 

  
Tabulka 3. Switch’e parametry      

Porty 
10 portů 10/100/1000Mb/s (8 x PoE + 2 x UpLink)                                                                                                                                       

s automatickým určováním rychlosti spojení, automatickým krosováním Auto MDI/MDIX) 

Napájení PoE IEEE 802.3af/at (porty 1÷8),  52 V DC / 30 W pro každý port *  

Protokoly, Standardy IEEE802.3, 802.3u, 802.3x CSMA/CD, TCP/IP 

Přenos 16 Gbps 

Metoda přenosu Store-and-Forward 

Optická 
signalizace práce 

Napájení switchu 
Link/Act 

PoE Status 

* uvedená hodnota 30 W pro port je maximální hodnotou. Celkový příkon nesmí překročit 120 W. 

 
Tabulka 4. Elektrické parametry 

Napájecí napětí ~200-240 V; 50 Hz 

Odběr proudu 1,3 A  

Výkon napájecího zdroje  208 W  

Ausgangsstrom an den Ports PoE (RJ45) 8 x 0,6 A ΣI=2,3 A (max.) 

Výstupní napětí na portech PoE (RJ45) 52 V DC  

Výstupní proud (rekordér) 5 A 

Výstupní napětí (rekordér) 12 V DC 

Zajištění proti zkratu SCP a před přetížením 
OLP 

105 % ÷ 150 % výkonu napájecího zdroje, opětovné ručné spuštění (porucha 
vyžaduje odpojení výstupního obvodu DC) 

Odběr proudu soustavou napájecího zdroje 300 mA / 27,6 V 

Nabíjecí proud akumulátoru 1 A max.  / 2x17 Ah (+/-5 %) 

Orientační doba udržení 3h 15 min 

Ochrana akumulátoru SCP a opačná 
polarizace připojení 

tavná pojistka 
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Ochrana akumulátoru před přílišným vybitím 
UVP 

U<19 V (± 5 %) – odpojení svorky akumulátoru 

Protisabotážní zajištění: 
-TAMPER indikující otevření skříně 

 
- mikrospínač, kontakty NC (skříň uzavřena), 

0,5 A@50 V DC (max.) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabulka 5. Mechanické parametry 

Rozměry  
W=421, H=535, D+D1=193+14 [+/- 2 mm] 
W1=426, H1=540 [+/- 2mm] 

Rozměry místa pro záznamník W2=380, H2=320, D2=65 [+/- 2 mm] 

Rozměry místa na akumulátor 370x180x80 (WxHxD) 

Váha netto/brutto 10,8 / 11,6 kg 

Skříň Ocelový plech, DC0 1,0mm bílá barva RAL9003 

Zavírání Šroub s válcovou hlavou x 2 (zepředu)  
Možnost montáže dvou zámků s různým kódem. 

Spoje Napájení kamer: zásuvka RJ45 
Napájení záznamníku: konektor DC 2,1/5,5 
Vstup 230 V: Φ 0,63-2,50 (AWG 22-10) 
Výstupy akumulátoru BAT: 6,3F-2,5  
Výstup TAMPER: vodiče 

Poznámky Kryt má odstup od montážního podkladu za účelem provedení kabeláže. 

 

Tabulka 6. Bezpečnost používání 
Třída ochrany EN 609501:2007  I (první) 

Stupeň ochrany EN 60529:2002 (U)  IP20 

Elektrická pevnost izolace: 
- mezi vstupním obvodem (síťovým) a výstupními obvody napájecího zdroje  
- mezi vstupním a ochranným obvodem  
- mezi výstupním a ochranným obvodem  

 
3000 V AC min. 
1500 V AC min. 
  500 V AC min. 

Činný odpor izolace: 
- mezi vstupním a výstupním anebo ochranným obvodem 

 
100 MΩ, 500 V DC 

Prohlášení CE 

 

Tabulka 7. Podmínky pro použití   
Provozní teplota -10 ºC...+40 ºC 

Skladovací teplota -20 ºC...+60 ºC 

Relativní vlhkost  20 %...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. Instalace 
 

2.1. Požadavky 
Zařízení je určeno k montáži prováděné kvalifikovaným instalatérem, který má vhodné (požadované a nutné pro určitý 

stát) povolení a pravomoc na připojování (ingerenci) instalace 230 V, a nízkonapěťové instalace. 
           Zařízení by mělo být instalováno v uzavřených místnostech, v souladu s II. bezpečnostní třídou, ve kterých je normální 
vlhkost vzduchu (RH=90 % max. bez kondenzace) a teplota -10 °C do +40 °C.  
           Switch musí pracovat ve svislé poloze tak, aby měl zajištěný konvekční průtok vzduchu přes ventilační otvory krytu.  
 
           Před zahájením instalace je třeba vyhotovit bilanci zatížení Switcha.  
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             Uvedená hodnota zatížení 30 W pro port je maximální hodnotou týkající se samostatného výstupu. V případě 
úplného obsazení portů PoE souhrnný proudový výkon nesmí překročit 120 W. Zvýšená spotřeba výkonu je zejména 
viditelná v případě používání kamer vybavených ohřívacími tělesy nebo reflektory infračervené barvy – v okamžiku zapojení 
těchto dílů prudce vzroste proudový výkon, což může mít vliv na nesprávnou činnost switch`u. Protože zařízení je navrženo pro 
stálou práci, nemá vypínač napájení, proto je třeba zajistit příslušnou ochranu proti přetížení v obvodě napájení. Elektrická 
instalace musí být provedena podle platných norem a předpisů. 
 

2.2.  Procedura instalování  

 
 

Před zahájením instalování je třeba se ujistit, že napětí v napájecím obvodě 230 V je vypojeno. Pro vypojení 
napájení je třeba používat vnější vypínač, v kterém vzdálenost mezi kontakty všech pólů ve stavu rozpojení 

představuje nejméně 3mm. 

 
 
1. Namontujte napájecí zdroj na vybraném místě a přiveďte napájecí vedení.  
2. Napájecí vedení (230 V) zapojit do svorek L-N napájecího zdroje. 

 
 

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  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. 

 

3.Uzemňovací vodič připojit ke svorce označené symbolem  (spoje modulu napájecího zdroje). Spojení třeba provést 

trojžilovým kabelem (se žluto-zeleným ochranným vodičem ). Napájecí vodiče připojit izolační průchodkou ke vhodným 
svorkám napájecího zdroje. 

 
4. Připojit akumulátor: 

- výstup akumulátor (+V): vodič BAT+ / červený, 
           - výstup akumulátor (0V): vodič BAT- / GND / hnědý. 
 
 
5. Zapojit napájení (230 V). 
6. Zapojte vedení kamer do spojů RJ45 (spoje PoE) a zapojte záznamník do sítě (spoje UPLINK). 
7. Zapojte napájení záznamníku (výrobně bylo zařízení vybaveno kabelem ukončeným zástrčkou DC 2,1/5,5). 
8. Zkontrolujte optickou signalizaci práce switchu. 
9. Po instalaci a zkontrolováni správného provozu napájecího zdroje kryt lze zavřít.  

 
    Příklady zapojení 
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3. Signalizace práce zařízení. 
 

3.1 Optická signalizace práce switch’e. 
Napájecí zdroj je na přední desce vybaven dvěma diodami: 

 

 

 
ČERVENÁ DIODA: 
 svítí - napájecí zdroj je napájen napětím 230 V  
 nesvítí - chybí napájení 230 V  
 
ZELENÁ DIODA: 
 svítí - napětí DC na výstupu napájecího zdroje AUX 
 nesvítí - chybí napětí DC na výstupu napájecího zdroje AUX 

 
 
3.2.  Optická signalizace práce switchu (viz tabulka 8). 

 
Tabulka 8. Signalizace práce 

OPTICKÁ SIGNALIZACE NAPÁJENÍ SWITCHU 

ZELENÁ LED DIODA (Power) 
Signalizace napájení switchu 

 

 

Nesvítí – chybí napájecí napětí switchu 
Svítí - switch je napájený, správná práce 

 

OPTICKÁ SIGNALIZACE NA PORTECH PoE (1÷8) 

ZELENÁ LED DIODA (PoE) 
Signalizace napájení PoE 
na portech RJ45 

 

 
 

Nesvítí – chybí napájení na portu RJ45 (zařízení není připojeno nebo zařízení je 
připojeno neshodně se standardem IEEE802.3af/at) 
Svítí – napájení na portu RJ45 
Bliká – zkrat nebo přetížení výstupu 

ŽLUTÁ LED DIODA (LINK) 
Signalizace stavu spojení 
síťových zařízení LAN 
10/100/1000Mb/s 
a přenosu dat 

 

 
 

Nesvítí – chybí spojení 
Svítí – zařízení je připojeno 10/100/1000Mb/s 
Bliká – přenos dat 

 
OPTICKÁ SIGNALIZACE NA PORTECH UPLINK  

ZELENÁ LED DIODA     

 

Nesvítí – chybí spojení/ zařízení je připojeno 10/100Mb/s 
Svítí – zařízení je připojeno 1000Mb/s 

ŽLUTÁ LED DIODA (LINK) 
Signalizace stavu spojení síťových 
zařízení LAN 10/100/1000Mb/s 
a přenosu dat 

 

 

Nesvítí - chybí přenos dat 
Svítí – zařízení je připojeno 10/100/1000Mb/s 
Bliká – přenos dat 
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Názorná montáž SG108-CRB s akumulátory a záznamníkem  

(souprava neobsahuje záznamník a akumulátory) 
 
 
4. Obsluha a provoz. 
 

4.1 Přetížení nebo zkrat výstupu napájecího zdroje (působení SCP).  
V případě přetížení napájecího zdroje dochází k automatickému odpojení výstupního napětí, které je signalizováno 

zhasnutím diody LED. Obnovení napětí proběhne automaticky po odstranění poruchy (zatížení).  
 
4.2 Odpojení vybitého akumulátoru.  
Napájecí zdroj je vybaven soustavou odpojení vybitého akumulátoru. Snížení napětí na akumulátorových svorkách pod 

19 V během provozu akumulátoru způsobí jeho odpojení.  
 

           4.3  Údržba. 
           Údržbu se může provádět teprve po odpojení napájecího zdroje z elektrické sítě. Napájecí zdroj nevyžaduje žádnou 
zvláštní udržbu, avšak v případě většího zaprášení, se doporučuje vyčistit vnitřní prach stlačeným vzduchem. V případě výměny 
pojistek je třeba používat náhradní pojistky shodné s originálními. 
 

                                                       
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 
v souladu s platnými předpisy. 

 
  

 

Pulsar sp. j.  
Siedlec 150,  32-744 Łapczyca, Poland 

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