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BNC 12V/8x1A  Zdroj BNC pre 8 analógových kamier
OZNAČENIE:
TYP:

SK**

Zdroj série BNC
12V DC  Zdroj BNC pre 8 analógových kamier

Popis

                 Zdroj  BNC08128 
12V DC. Rozsah regulácia výstupného napätia je regulovaný 

potenciometrom v rozsahu 12V÷15V DC. Zdroj umožňuje distribúciu napájania a signálu video pomocou 
kábla 75 Ω integrovaného s napájacími žilami (typu YAp). Dodatočne má konektory BNC na pripojenie signálu 
video. Výstupy zdroja sú nezávisle zabezpečené topikovými alebo polymérovými poistkami PTC. Porucha 
(skrat) v obvode výstupu spôsobí prepálenie topikovej poistky alebo spustenie poistky PTC a odpojenie 
obvodu od napájania DC (+U). Poškodenie poistky je signalizované zhasením zodpovedajúcej LED-ky: L1 
pre AUX1 atď. Dodatočne sa v prípade poruchy zapne výstup FPS (stav hi-Z) a LED-ka  a nastane 
prepnutie kontaktov relé. Zdroj je umiestnený v kovovej skrinke so signalizačným panelom, vybavenej 
mikrospínačom signalizujúcim otvorenie skrinky zdroja.

je určený napájanie analógových kamier alebo iných zariadení vyžadujúcich 
stabilizované napätie s hodnotou 

 LFPS

 
Vlastnosti zdroja: 

 
· výstupy napájania DC 12V/8x1A na napájanie           

8 analógových kamier 
· regulácie výstupného napätia 12V÷ 15V DC 
· široký rozsah napätia napájania AC: 176÷264V 
· vysoká účinnosť 83% 
· 8 výstupy zabezpečené poistkami 1A 
· možnosť výberu poistky pomocou jumpera: 

topiková alebo polymérová PTC 
· kontrola prítomnosti napätia na výstupoch            

AUX1 ÷ AUX8 
· konektory BNC na pripojenie signálu video 

· optická signalizácia LED 
· technický výstup FPS – signalizácia spustenia 

výstupnej poistky – relé a typu OC 
· zabezpečenia: 

· proti skratu SCP 
· nadnapäťové OVP 
· prepäťové 
· sabotážne 
· proti preťaženiu OLP 

· záruka – 2 roky od dátumu výroby 
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TECHNICKÉ INFORMÁCIE: 

Typ zdroja A (EPS - External Power Source) 

Napätie napájania 176÷264V AC 

Odber prúdu 1,1A@230V AC max. 

Výkon zdroja  120W max. 

Účinnosť 83% 

Výstupné napätie 12V DC  

Rozsah regulácie výstupného napätia 12÷15V DC 

Výstupný prúd  8 x 1A  

Napätie vibrácií 100 mV p-p max. 

Zabezpečenie pred skratom SCP 

MODUL BNC  
8 x F 1A alebo 8 x PTC 1,1A (vyberané jmperom) 
MODUL ZDROJA  
105% ÷ 150% výkonu zdroja, automatický návrat 

Zabezpečenie pred preťažením OLP 105% ÷ 150% výkonu zdroja, automatický návrat 

Prepäťové zabezpečenie 8 x varistor 

Nadnapäťové zabezpečenie OVP >16V (automatický návrat) 

Sabotážne zabezpečenie: 
- TAMPER výstup signalizujúci otvorenie 
skrinky zdroja 

 
- mikrospínač, kontakty NC (zatvorená skrinka), 
0,5A@50V DC (max.) 

Technické výstupy: 
- FPS technický výstup signalizujúci 
spustenie výstupnej poistky  
 

 
- typu OC, 50mA max.  
normálny stav: úroveň L (0V),  
porucha: úroveň H (hi-Z),  
(automatický návrat po obnovení správnej činnosti) 
- typu relé: 1A@ 30VDC/50VAC, čas oneskorenia spustenia: 
približne 10s 

Optická signalizácia ÁNO – LED-ky 

Pracovné podmienky: II trieda prostredia, -10 
o
C÷40

 o
C 

Skrinka Oceľový plech DC01, 1,0mm, RAL 9003 

Rozmery skrinky  316 x 270 x 116  mm (WxHxD) 

Waga netto/brutto: 3,64kg / 3,87kg 

Zatváranie Skrutka x 2 (spredu), možnosť montáže zámku 

Vyhlásenia, záruka CE, 2 roky od dátumu výroby 

Poznámky Skrinka má dištančné oddialenie 15 mm od steny na privedenie 
kabeláže. Chladenie zdroja: konvenčné. 
Pulzný zdroj: Φ0,63-2,5 (AWG 22-10) 
Modul BNC: Φ0,5-2,1 (AWG 24-12) 
Vstupy/výstupy signálu video: BNC 
Výstup TAMPER: Φ0,8. 

 


