
MONTÁŽNÍ NÁVOD
SÍŤOVÝ NAPÁJEČ NM 101717

Určení : 
Síťový napáječ  NM 101717  je určen k  napájení domácí dorozumívací techniky.
 Je dodáván v termoplastickém krytu DIN 6 pro montáž  na din lištu do rozvaděče. 

rozměry : 
106x90x66mm

provozní prostředí : 

+5°C až  +40°C 
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technické parametry
krytí  IP00 : použití pouze do rozvaděče  
krabička : termoplastická DIN 6M
rozměry : 106x90x66 , 
vstupní napětí (síťové) : ~230V /50Hz  (pojistka FU : T125mA L)
výstupní napětí  : 
+15V / 300mA (tolerance ±4%)                               
+20V / 800mA (nestabilizovaný výstup 15-21 V) 
+9V / 300mA (tolerance ±4%)
+10V / 1,2A  (nestabilizovaný výstup 10-14 V)
~14V,~14V / 1A (tolerance ±4%)
Ez1,Ez2  ~10V / 1A (tolerance ±4%)

Bezpečnostní pokyny :
Napájecí modul musí být vždy jištěn tak, aby ho bylo možné  odpojit od sítě jističem.
Napájecí modul nesmí být vystaven kapající a stříkající vodě. 
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postup při výměně pojistky :
1.nejprve odpojíme napáječ od síťě 230V
2.výměnu pojistky (T125mA) provedeme odšroubováním  krytu pojistkového 
držáku na horní části napájecího modulu.
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Použití zdroje : 
Síťový napáječ  NM 101717  je určen k  napájení domácí dorozumívací techniky a 
přístupových systémů, u kterých je použitý záložní zdroj ZZ 2010 a baterie. Je 
použitelný v klasických systémech 4+n, dvoudrát, digitál iDům. 

výrobce :
ELEKTRO-FA.PAVELEK, s.r.o.
obchod. značka Czechphone

ul. Průmyslová 15
Bolatice  747 23

www.czechphone.cz
obchod@czechphone.cz

tel.553 663 322
vypracoval: Martin Dohnal


