
 

NÁVOD K OBSLUZE A  ÚDRŽBÌ

                     NAPÁJECÍ ZDROJ

                            NZ-12D

DYNASIG



Zdroj NZ-12D urèen pro napájení zaøízení dopravní signalizace do pøíkonu 30VA ,tam kde je trvalý zdroj 
napájení 230V AC. Typická aplikace je napájení výstražných blikaèù na dopravních znaèkách z rozvodu 
elektrické sítì 230V.

1. POPIS VÝROBKU

Zaøízení sestává z tìchto èástí: Skøíò  
Elektronika  zdroje

Varianty provedení

NZ-12D -Napájecí zdroj 30VA s výstupním napìtím 17V DC nestabilizovaný s držákem pro montáž na 
sloup.

Skøíò zdroje
Všechny èásti zdroje jsou soustøedìny v hermetizované skøíni . Na zadní stìnì skøínì je umístìn univesální 
adaptér pro montáž skøínì na sloup o prùmìrech od 70 do 200mm. Na bocích jsou umístìny  kabelové vývodky 
Pg11 pro napájecí a výstupní kabel.

Elektronika  zdroje
Elektronika obsahuje  pojistky ,sí�ový  transformátor, usmìròovaè a filtr.

2. TECHNICKÉ ÚDAJE:

Vstupní
Napájení: 230V AC /50Hz   
Pøíkon: max. 30VA *
Ochrana proti neb.dotyk.napìtí: dvojitou izolací -soustava 2 AC 230V/50Hz

o oPracovní teploty: - 30 C až + 40 C
Krytí: IP 54
Jištìní na vstupu : -pojistka T-300mA (rozmìr 5x20mm) 

Výstupní
Napìtí: NZ12D 15-17V DC
Výstupní proud: max 2A
Zátìž: max. 30W 
Ochrana proti neb.dotyk.napìtí: bezpeèným napìtím
Jištìní na výstupu zdroje: pojistka  T-2,5A (rozmìr 5x20mm) 

2Pùøezy vodièù: vstupní i výstupní svorky do 2,5mm

Rozmìry
délka: 200 mm
Šíøka: 120 mm
Hloubka: 70 mm (s držákem 110mm)
Hmotnost: 2,5 kg

*] pøíkon  je závislý na zátìži na výstupu zdroje  
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3. POPIS OVLÁDÁNÍ A PØIPOJENÍ 

Zaøízení nemá hlavní vypínaè ,aktivuje se po pøipojení na zdroj napájecího napìtí a pøipojuje se napevno na pøívod 
napájecího napìtí. Pro pøipojení sí�ového napìtí230V/50Hz  slouží svorky L-N na svorkovnici L1. Napájecí kabel 
se pøivede vývodkou Pg 11. Napájecí pøívod by mìl být pøedjištìn pojistkou nebo jistièem odpovídajících  
parametrù.

Vhodný odpojovací prostøedek musí být souèástí elektrického rozvodu.

Výstupní napìtí se nachází na svorkovnici L2 svorkách  oznaèených + a - 
2Vstupní a výstupní svorky jsou dimenzovány na maximální prùøez vodièù 2,5mm .

Náèrtek s rozmístìním svorkovnic a jistících prvkù se nachází na vnitøní stranì víka zdroje.

Jistící prvky 
Pojistky na desce zdrojù:
PO-1 T-300mA - sí�ová pojistka na vstupu (primáru) transformátoru Tr-1 -zdroje  .

(POZOR napìtí 230V)

PO-2 T-2,5A  - Pojistka na výstupu (sekundáru) trafa Tr1 - zdroje 16V=.

Vnitøní uspoøádání zdroje NZ12D
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Kontrolka funkce

T-300mA

T-2,5A

_

Rozmístìní svorek a  pojistek na desce zdroje  NZ-12D

!
230V

L1

L2



4. ÚDRŽBA ZAØÍZENÍ

Zaøízení je urèeno pro vnìjší prostøedí a nevyžaduje zvláštní údržbu.
Doporuèuje se kontrolovat ,nedošlo li k mechanickému poškození skøínì ,nebo porušení její hermetiènosti.

5. Pøípadné závady a jejich opravy

Na výstupu zdroje není napìtí
Kontrolujeme pøítomost sí�ového napìtí 230V AC na vstupní svorkovnici L1.

-napìtí není pøítomno -závada je pøed zdrojem.
-napìtí je pøítomno -kontrolujeme, pøípadnì nahradíme  pojistky PO1 a PO2.
-po nahrazení pojistek  pojistek došlo k jejich opìtovnému pøepálení.

-odpojíme výstup zdroje (vodièe na svork L2).
-nahradíme  pojistky PO1 a PO2.

Kontrolujeme  napìtí   na výstupní svork. L2.
-napìtí je pøítomno -závada je za zdrojem.
-napìtí není pøítomno -zdroj je poškozen-kontaktujte výrobce.

! POZOR !
Pøipojení ,opravy a údržbu smí provádìt pouze osoby s pøíslušnou kvalifikací a oprávnìním  pro práce na 
  ektrických zaøízeních nízkého napìtí do1000V.

6. ZÁRUÈNÍ PODMÍNKY

Výrobce neodpovídá za škody zpùsobené mechanickým poškozením ,neodbornou manipulací,  zásahem do 
zaøízení, nebo zanedbáním pøedepsané údržby. V tìchto pøípadech zaniká i záruka ,zvláštì pøi nepovolených 
konstrukèních úpravách  a  neodborné opravì nebo montáži (viz reklamaèní øád).

7. OBALY

Používání zaøízení  je možné na základì zákona è.361/2000Sb.,o provozu na pozemních komunikacích a o 
zmìnách nìkterých zákonù , ve znìní pozdìjších pøedpisù a ve vyhlášce Ministerstva dopravy a spojù 
è.30/2001Sb., kterou se provádìjí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a øízení provozu na 
pozemních komunikacích.

Po použití obal ODLOŽTE NA MÍSTO URÈENÉ OBCÍ K UKLÁDÁNÍ ODPADU!
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DYNASIG, spol. s r.o.
Popùvky 134
664 41 Troubsko
Èeská republika

Tel.: +420-5-46217480
Fax.:+420-5-46217422
E-mail: sales@dynasig.cz
URL: www.dynasig.cz

Pro další informace nás prosím kontaktujte na:
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