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Beschrijving
2 DIN-moduletoestellen die de volgende mogelijkheden bieden:
- plaatselijk de afzonderlijke interne videotoestellen en buitenposts voeden;
- bepaalde toepassingen uit de MyHOME-catalogi voeden (bv. webserver, A/V-server, 
scenarioprogrammers, ...
Het is een dubbel isolatiebeveiligingstoestel in overeenstemming met IEC.
De voedingseenheid zit vervat in een plastic railomhulling met 2 DIN-modules. Ze moet 
in overeenstemming met de voorschriften van het land waarin ze wordt gebruikt, worden 
geïnstalleerd.
Het toestel mag niet worden geconfigureerd.

Normen, certificaties en keurmerken
Normen: IEC EN60065

Technische gegevens
PRI (AC voeding ingang)
Nominale spanning:  220 – 240 V DC
Nominale stroom:  180 - 190 mA
Werkingsspanningsbereik:  187 - 265 V
Werkingsfrequentiebereik:  47 - 63 Hz
Ingangsvermogen bij volle belasting:  max. 20 W
Gedissipeerd vermogen:  3,8 W (max.)
Prestaties bij volle belasting:  80 % typ.
Vermogen in stand-bymodus:  < 1 W
Bedrijfstemperatuur:  5 - 40 °C
Geïntegreerde zekering (PRI-zijde):  F1 T2A 250V (KAN NIET WORDEN VERVANGEN)

1 - 2 (DC uitgang):
Nominale spanning:  27 V +/- 100 mV
Nominale stroom:  0 - 0,6 A
Nominaal vermogen:  16,2 W

Afmetingen
2 DIN-modules

Bijschrift 
1 - 230 V AC ingang aansluitklemmen
2 - Led verklikkerlampen voor werkingsstatus:
 (GROEN AAN) – normale werking van de voeding
 (ROOD AAN) – overbelasting uitgangsstroom
3 - Uitgang 1 – 2 aansluitklemmen

Assemblage, installatie 
Zorg ervoor dat aan de volgende installatievereisten wordt voldaan:

- De voeding moet altijd in geschikte behuizingen worden geïnstalleerd.
- Ze moet tegen druipwater en sproeiwater worden beschermd;
- Dek de ontluchtingsgaten niet af.
- Er moet een dubbelpolige thermisch-magnetische stroomonderbreker met een contactscheiding 

van minstens 3 mm worden gebruikt, die zich bij de voeding bevindt. De stroomonderbreker 
wordt gebruikt om de voeding van het elektriciteitsnet te ontkoppelen en om ze te beschermen.

Extra voeding 
230 V
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