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Stabilizátor stejnosměrného napětí Z24V04  
 

technická specifikace 

 

  

Stabilizátor napětí Z24V04 slouží ke stabilizování napájecího napětí v průmyslových aplikacích. Je dodáván 

v OEM verzi, uchycení na DIN lištu do rozváděčové skříně.  

Stabilizátor je chráněn proti zkratu a přetížení. Proti přetížení je chráněn teplotní pojistkou. 

 

 

 

 

Provozní podmínky 

 
Prostředí:  …………………………………… normální dle ČSN 33 2000-3 bez nebezpečí výbuchu či požáru, 

bez korozívních látek 

Relativní vlhkost:  …………………………..  5% - 80% 

Teplotní rozsah:  …………………………….  +5 °C - +50 °C bez přídavného vyzařování 

Ochrana proti slunečnímu záření 

Ochrana proti kovovým částečkám  

Znečištění:  ……………………………………  stupeň znečištění 2 dle ČSN EN 61010-1 

Vibrace:  ………………………………………  stálá 0.5g, přechodná 1g 

Nadmořská výška:  ………………………….. do 1500 m 

Ochrana proti přetížení:  …………………… ANO 

Ochrana proti zkratu:  ……………………… ANO 

Max. výstupní proud v normálním režimu:  .. 2A 

Proud při zkratu nebo přetížení:  …………… 4A 

 

Při prudkých změnách okolní teploty je třeba vyčkat přiměřenou dobu před zapnutím regulátoru z důvodu 

možného orosení. 

Pokud zareaguje výstupní ochrana proti dlouhodobému (delší než 5s) přetížení (termistor), je nutno pro další 

obnovu funkce zdroj odepnout od napájení nebo odlehčit alespoň na 15s, aby vychladla tepelná pojistka . 

 

Napájení zařízení 

 
Napětí:  ……………………………………….. střídavé 24 V/50Hz  

Jmenovitý proud:  …………………………… 2A 

Kategorie přepětí:  …………………………… I.  dle normy ČSN EN 61010-1 

Svorkovnice napájení:  ………………………. 24V~ 

Maximální délka výpadku napětí:  …………. 0,5 periody 50 Hz při minimální době mezi výpadky 1s 

Max. průřez vodičů:  ………………………… 2,5mm2 

Krytí:  ………………………………………… IP 00 

 

Skladování a přeprava 

 
Zařízení může být skladováno a přepravováno v krytých prostorách při teplotách  -25 °C - +55 °C při vlhkosti 

+5% ±  95%. Vibrace 0,5g přechodně max. 1g. 
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Instalace zařízení 

 
Zařízení je určeno pro instalaci do krytu s vhodným stupněm krytí (závisí na prostředí – běžně IP 54). Uchycení 

je prostřednictvím plastových svorek na DIN lištu a to tak, aby delší strana zařízení byla ve svislé rovině. 

 

Ujistěte se, zda není žádné viditelné poškození.Pokud je nějaká část zařízení poškozena nebo chybí, 

uvědomte okamžitě výrobce a zařízení nezapojujte. 

 

 

 

 

Adresa výrobce 

 
LG System spol. s r.o. 

Jasmínová 808 

252 42 Jesenice 

 

Tel:  241 933 332 

E-mail: lgsystem@lgsystem.cz 

Internet:  www.lgsystem.cz 
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