СЕРИЯ
ВИДЕО

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

CCTV конвертор AC12-12, AC12-5
12V/12W, 5V/8W - AC/DC конвертори без галванично разделяне

AC12
Основни характеристики
– 24V AC входно напрежение с широк диапазон
– варисторна защита на входната верига
– прецизно стабилизиране на изходното
напрежение и ток
– свързване с винтови клеми
– малки размери
– изолирана пластмасова кутия с монтажни отвори
– високо КПД

Модел:
Тегло:
Размери:

AC12-12, AC12-5
45 g
72 x 36 x 27 mm (без проводниците)

IP

40

Описание
Импулсните преобразуватели AC12 са конвертори на променливо или постоянно напрежение към постоянно без галванично
разделяне. Те са предназначени за захранване на камери за видеонаблюдение от налично 24V AC трансформаторно
захранване като конвертират полученото по кабелната линия напрежение до стабилно DC напрежение. Преносът на
захранване с по-високо напрежение минимизира загубите по кабела и позволява относително дълги разстояния до
централната точка и затова се предпочита пред захранването с 12V.

Модели
Модел

Входно напрежение

AC12-12

15-40V AC / 15-60V DC

12V DC

1A

AC12-5

10-40V AC / 10-60V DC

5V DC

1.6A
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Изходно напрежение

В случай, че не е упоменато друго, всички параметри са посочени при
околна температура 25°C.
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Изходен ток
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Приложение

Приложението на CCTV конверторите AC12 е в мрежи за видеонаблюдение с налично трансформаторно захранване 24V AC.
Използването на по-високо напрежение (в сравнение с 12V DC) позволява по-дълги разстояния по кабелите от централната
точка до захранваното устройство (камера). Импулсният стабилизатор B16HD позволява по-ниско входно напрежение, за да
превъзмогне загубите по захранващите проводници.
Моделът AC12-12 е с основно приложение за захранване на масовите видеокамери, а модел AC12-5 - за IP камери или друга
апаратура, изискваща 5V захранващо напрежение.

Спецификации
Параметър

AC12-12

AC12-5

Входно напрежение AC[V]

15 – 40V

10 – 40V

Входно напрежение DC[V]

19 – 60V

12 – 60V

Изходно напрежение DC[V]

12.6 ± 0.2V

5.1 ± 0.2V

Номинална изходна мощност [W]

12W

8W

Номинален изходен ток [A]

1.0A

1.6A

Максимален изходен ток [A]*

1.1A

2.1A

85% @ Io = 1A

75 – 80% @ Io = 1.6A

Коефициент на полезно действие *
Защита от късо съединение

да, ограничаване на константен ток

Варисторна защита на входа

68V DC (48V AC)

Галванично разделяне

не

Светодиодна индикация

да

Температура на околната среда **
Влажност на околната среда
Габаритни размери [mm]
Клас на прахо- и водоустойчивост

* Стойностите зависят от входното напрежение.
** Виж зависимост между изходната мощност и околната температура.
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-20 до +50°C
20 до 85% без кондензация
72 x 36 x 27
IP40

