
Síťový napáječ NM151716

ELEKTRO-FA.PAVELEK,s.r.o.

Základní popis

   Síťový napáječ NM151716 je určen k napájení domácí dorozumívací 
techniky. Napáječ je dodáván v termoplastickém krytu o velikosti DIN6M pro 
montáž na DIN lištu do rozvaděče. Napáječ je vybaven několika ochranami 
proti zkratu, přetížení a zajišťuje tak dokonalou ochranu systému. Mezi 
ochrany patří:
ź Trubičková pojistka 125mA/250V pro ochranu primární strany trafa
ź Elektronická pojistka proti přetížení a zkratu stabilizovaného výstupu 
12VDC 
ź Tepelná vratná pojistka proti přetížení a zkratu výstupu 12VAC a výstupů 
pro připojení elektrického zámku EZ1, EZ2 a EZ3, EZ4.
ź Tepelná ochrana proti přehřátí jádra trafa nad kritickou mez.
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Popis: 1. Svorkovnice (N L) pro síťový přívod ~230V, 2. Svorkovnice 
výstupního stabilizovaného napětí (+  -) 12VDC, 3. Svorkovnice výstupních 
napětí, 4. Pojistka FU T125mA L250V, 5. Indikační LED diody.

Popis svorkovnic

Technické parametry

Svorkovnice síťového přívodu   1

svorka stejnosměrného stabilizovaného napětí 
svorka stejnosměrného stabilizovaného napětí

- (GND)
+12V 

připojení fázového vodiče 230VAC sítě (fáze)
připojení středního vodiče 230VAC sítě (”nuláku”)

L 
N

svorka stejnosměrného napětí 12V/1A 
svorka stejnosměrného napětí 12V/1A
svorka střídavého napětí 12V/1A
svorka střídavého napětí 12V/1A 
svorka ovládání relé výstupního napětí
na svorkách Ez1,Ez2 a Ez3,Ez4
svorka střídavého napětí 12V/1A 
svorka střídavého napětí 12V/1A 

Ez4 (-)  
Ez3 (+)   
Ez2 (~) 
Ez1 (~)     
Z 

~12V  
~12V   

Svorkovnice výstupního napětí 12VDC    2

Svorkovnice výstupních napětí   3

Výměna pojistky
   Výměnu pojistky provedete odšroubováním krytu pojistkového pouzdra  
  4  a následnou výměnou pojistky. Typ pojistky: FU T125mA L250V. 

Napáječ je určen pouze do rozvaděče.
Napáječ musí být jištěn vhodným jističem.
Napáječ nesmí být vystaven kapající a stříkající vodě.
Při výměně pojistky nejprve napáječ odpojte jističem 
od sítě ! Max. povolená proudová pojistka je 125mA !

Vstupní napětí: Síťové napětí 230VAC 50Hz

Výstupní napětí: Stabilizované stejnosměrné napětí 12V/0,8A
Střídavé napětí 12V/1A +- 10% (při zátěži)
Střídavé napětí EZ1,EZ2 12V/1A +-10% (při zátěži)
Stejnosměrné napětí EZ3,EZ4 12V/1A +-10% (při zátěži)

Jištění: ź Pojistka 125mA/250V
ź Elektronická pojistka proti přetížení a zkratu 
stabilizovaného výstupu 12VDC 
ź Tepelná vratná pojistka proti přetížení a zkratu výstupu 
12VAC a výstupů pro připojení elektrického zámku EZ1, 
EZ2 a EZ3, EZ4
ź Tepelná ochrana proti přehřátí jádra trafa nad kritickou 
mez

Krytí: IP 00

Provedení: Termoplastická krabička DIN 6M

Provozní teplota: +5°C až +40°C

Rozměry: 106 mm x 90 mm x 66 mm (V x Š x H)

Poznámka: Svorky Ez1, Ez2 a Ez3, Ez4 primárně slouží pro připojení 
elektrického zámku, výstupní napětí na těchto svorkách je spínáno pomocí 
relé ovládaného přes svorku Z, na kterou se pro sepnutí musí přivést mínus 
pól (GND) zdroje. Více viz. Zapojení elektrického zámku.
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 Zapojení elektrického zámku
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Popis: 7. Svorkovnice napájecího zdroje NM 151716, 8. Elektrický zámek 
dveří, 9. Svorky základní DPS zvonkového tabla systému DUO.

12V

   Příklad zapojení elektrického zámku v dvoudrátovém systému DUO.

IP00

POWER (zelená)

ERROR  (červená)

Síťový napáječ

NM 151716
PRI 230V~ 30VA 50/60Hz

FU T125mA L

+12V / 0.8A
~12V,~12V / 1A 
Ez1,Ez2  AC  12V / 1A
Ez3,Ez4  DC  12V / 1A 

+     –
12V

~
12V

~
12V Z

~
Ez1

~
Ez2

+
Ez3

–
Ez4

~230V
N L

Indikační LED
Zelená (svítí) - aktivní výstup stabilizovaného napětí 12VDC
Červená (svítí, bliká) - přetížení nebo zkrat na výstupu 12VDC, přehřátí 
jádra trafa


