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Moduł zasilacza 12VDC do CCTV 

Moduł zasilacza serii AWZ
Pulsar ®

    Moduł zasilacza stabilizowanego AWZ522 służy do zasilania urządzeń wymagających stabilizowanego 
napięcia 12V DC. Moduł zaprojektowany jest jako element zasilający w systemach telewizji przemysłowej 
CCTV. Przeznaczony jest do zasilania kamer montowanych w zewnętrznych obudowach: serii GL606, 
THxx, TSHxx i innych zgodnych z otworami montażowymi A-A i wymiarami. Moduł zasilacz posiada dwa 
wyjścia i dostarcza napięć: 

12VDC/0,5A do zasilania kamery przemysłowej 
230V/AC/0,4A max. do zasilania grzałki obudowy 

(Termostat bimetaliczny automatycznie załącza obwód grzałki: ton=15°C, toff=25°C (+/- 4°C)

Cechy modułu zasilacza: 
· napięcie wyjściowe 12VDC/0,5A 
· napięcie zasilania 230VAC 
· stabilizator impulsowy 
· sterowanie grzałki za pomocą termostatu 
· montaż do obudowy kamery CCTV 

 

· sygnalizacja optyczna LED 
· zabezpieczenia: 

· przeciwzwarciowe SCP 
· przeciążeniowe OLP 
· przepięciowe 

· gwarancja – 5 lat od daty produkcji 
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Pulsar ®

Buffer, switch mode power supply unit  13,8V/DC, without automatic operation control 

Pulsar ®

Moduł zasilacza serii AWZ
Moduł zasilacza 12VDC do CCTV 

Dane techniczne 

Zasilanie: 230V/AC  (-15%/+10%) 

Pobór prądu: 0,06A max. 

Moc modułu zasilacza: 6 W max. 

Napięcie wyjściowe: 12 V/DC  (± 1%) 

Prąd wyjściowy: 0,5A 

Napięcie tętnienia: 20mV p-p max. 

Zabezpieczenie przed zwarciem 
SCP: 

12V/DC: 200% ÷ 300% mocy modułu - ograniczenie prądu, powraca 
automatycznie  
HEATER: bezpiecznik T 500mA, uszkodzenie wymaga wymiany 
wkładki 

Zabezpieczenie przed przeciążeniem 
OLP: 

12V/DC: bezpiecznik T 630mA, uszkodzenie wymaga wymiany 
wkładki 
HEATER: bezpiecznik T 500mA, uszkodzenie wymaga wymiany 
wkładki 

Parametry obwodu grzałki: 
 
-napięcie wyjściowe 
 
-prąd wyjściowy 
-temperatura zał/wył wyjścia 
HEATER(termostatu) 

 
 
230V/AC  (-15%/+10%)  
 
0,4A max. 
ton=15°C, toff=25°C (+/- 4°C) 

Optyczna sygnalizacja pracy: diody LED 

Warunki pracy: II klasa środowiskowa, temperatura: -10 oC÷40 oC 
wilgotność względna  20%...90%, bez kondensacji 

Wymiary: 70 x 83 x 42 (WxLxH) 

Waga netto/brutto: 0,36kg/0,40kg 

Złącza: Ф0,41÷1,63 (AWG 26-14), wtyk męski 5,5/2,1mm (wyjście zasilania) 

Uwagi:  
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