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1. Charakteristika 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jedná se o malý výkonný spínací zdroj určený pro montáž na DIN lištu do rozváděčové skříně. 
Základní charakteristiky: 

 
�     Kompaktní provedení v kovovém krytu: 125 × 83 × 116 mm (v x š × h) 
�     Napájení 115VAC nebo 230VAC 
�     Síťový filtr 
�     Šroubová svorkovnice pro připojení vodičů 
�     Zelená LED indikující výstupní napětí 
�     Výstup Ready 
�     4 výstupní svorky 
�     UL/CUL, TUV, RoHS, prohlášení CE 
�     Výrobce: Carlo Gavazzi, Inc.  

2. Instalace 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapojování a uvádění do provozu mohou provádět pouze pracovníci splňující požadavky na odbornou kvalifikaci 
pro práci v elektrotechnice, minimálně dle par. 6 vyhlášky 50/1978 Sb. Zjistěte, zda není žádné viditelné 
poškození. Pokud je nějaká část zařízení poškozena nebo chybí, uvědomte okamžitě výrobce a zařízení 
nezapojujte Zdroj je určený pro vestavbu do krytu s vhodným stupněm krytí a montáž na DIN lištu 35mm. Při 
montáži musí být dodrženo polohy dle obr. Při provozu je zdroj chlazen přirozeným oběhem vzduchu proto 
nesmí být žádné jeho otvory zakryty a doporučené minimální vzdálenosti ve všech směrech od zdroje jsou 
25mm. Dodržujte doporučené délky odizolování vodičů dle obr. Používejte pouze vodiče dimenzované a 
odpovídající izolací hodnotám napětí a proudu. U lankových vodičů musí být odizolované konce řádně ukončeny 
proti třepení a všechny lanka musí být pod šroubem svorky. Před prvním zapnutím zkontrolujte polarity svorek. 
 

3. Zemění a vnit řní pojistka 
Zdroj musí být připojen na PE vodič. V souladu s EMC a bezpečnostními předpisy nesmí být zdroj uveden do 
provozu bez zapojené svorky PE označené symbolem        . Sekundární strana není uzeměna. Jestliže je to nutné 
lze volitelně uzemnit + nebo – svorku. Zdroj je vybaven vnitřní pojistkou, která je určena pro ochranu zdroje. 
V případě poruchy nelze tuto pojistku vyměnit a zdroj musí být odeslán na opravu k výrobci. 
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4. Provoz 
Dokud je zdroj v provozu neprovádějte žádné opravy a přepojování vodičů. Hrozí nebezpečí zkratu a úrazu el. 
proudem. Připojování a odpojování vodičů lze provádět jen při vypnutém napájení. Chod zdroje je indikován na 
čelním panelu zelenou LED. Výstupní napětí lze v jemném rozsahu regulovat za chodu potenciometrem na 
čelním panelu. Zdroj je vybaven svorkou Rdy jež signalizuje připravenost zdroje do nadřazeného systému viz 
schéma.  
 
 
 
 

5. Bezpečnostní pokyny 
 

Před uvedením do provozu si pozorně přečtěte celý návod! 
Ujistěte se, že jste porozuměli všem instrukcím.  
Před zahájením instalace nebo údržby zkontrolujte: 
 

� Zda je zdroj odpojený od napájení 
� Ujistěte se, že je přívod napájení zajištěn proti samovolném zapnutí 
� Po odpojení vyčkejte nejméně 1min než se vybijí kondenzátory 

 
Nevhodná instalace a provoz, snižuje bezpečnost provozu a má za následek nespolehlivý nebo chybný provoz 
zdroje. Zdroj musí být připojen k síti, která je v souladu s VDE01000 a EN50178. Kabely musí být bezpečně 
zapojeny do svorkovnice a zjištěny proti uvolnění. Kabely musí být zajištěny tak, aby nedošlo ke zkratu. Zdroj a 
napájecí kabely musí být správně jištěny a dimenzovány na jmenovitý proud a napětí. Musí být připojen zemnící 
vodič. Musí být zajištěno dostatečné chlazení. Zdroj musí být umístěn mimo dosah vody a tepelných zdrojů. 

6. Technická data 
Spínací frekvence:  …………………………… >80 kHz 
Izolační napětí:  ……………………………… 3000 VAC 
Izolační odpor: …………………………..…... 100 Mohm 
Provozní teplota okolí:  ……..……………….  -10 až +71 °C 
Skladovací teplota:  ……..………..………….  -25 až +85 °C 
Relativní vlhkost:  …………….……………….  20-95 % 
Chlazení: …………….………………………… samovolné 
Teplotní koeficient:  …………..……………….  0,02 %/°C 
Rozměry :  ……..……………………………….  D 125 x V 83 x H 116 mm 
Hmotnost:  ……..………………………………. 1000g 
Montáž: ……………………………………….. DIN lišta 35mm 
Krytí :  …………………………………………. IP 20 
Jmenovité vstupní napětí / napěťový rozsah:..  93-132 V AC/47-63Hz / 186-264 V AC/47-63Hz  nebo 210-370 VDC 

Inrush proud 115Vac / 230Vac……………… 30A / 60A 
Jmenovité výstupní hodnoty:  ……....….…….  24 V DC/ +-1% / 10A 
Nastavení výstupního napětí …………..……... 22.5 – 28.5V 
Zvlnění a šum:  …………………...…..….…….  50mV 
Doba náběhu:  …………………..…..….…..….  > 20ms / 115 V AC, >30ms / 230 V AC 
Spínací doba:  ……..…………………….…….  < 1000ms 
Vnit řní vstupní pojistka:  …………………….  T6.3A/250V AC 

7. Dodavatel 
LG System spol. s r.o. 
Jasmínová 808 
252 42 Jesenice 
 
Tel:  241 933 332 
E-mail: lgsystem@lgsystem.cz 
Internet:  www.lgsystem.cz 


