
SÍŤOVÝ NAPÁJEČ NM151716-S

Určení : 
Síťový napáječ  NM151716-S je určen k napájení setu domácí dorozumívací techniky
 pro 2-68 účastníků. Je dodáván v termoplastickém krytu DIN 6 pro montáž  na din lištu. 

Provozní prostředí : 
+5°C až  +40°C 

Technické parametry :
maximální počet zapojených telefonů :68
krabička : DIN lišta 6M
vstupní napětí (síťové) : 230V~ (pojistka FU1 : T125mA)
výstupní  napětí : ~12V,~12V/ 1A (tolerance ±4%)
Výstupní napětí je chráněné tepelnou vratnou pojistkou - při přetížení/zkratu dojde k 
bezpečnostnímu odpojení výstupu
krytí  IP00 : použití pouze do rozvaděče

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.     

Rozměry : DIN 6 
(106x90x66mm)
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Upozornění!!!
Při použití elektrických zámků staršího data výroby
a s velkým proudovým zatížením může dojít při zpětném
rázu k odpálení komunikačních zesilovačů ve zvonkovém 
table nebo v domácích telefonech. Výrobce doporučuje 
použít  na tyto zámky varistor (~14V,=18V). Varistor se 
připojí přímo na kontakty elektrického zámku. Na pozdější 
reklamace nebude brán ze strany výrobce zřetel. 
Při delším přetížení výstupu nad 1A dojde k bezpečnostnímu
odpojení výstupního napětí. Používejte elektrické zámky s 
max. odběrem do 1A/12VAC.
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