
CCTV конвертор C16HD, C16HD-24
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

12V/16W - C16HD, 24V/16W - C16HD-24  -  с галванично разделяне

В случай, че не е упоменато друго, всички параметри са посочени при 
околна температура 25°C.
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C16HD
Основни характеристики
–  двустепенно галванично разделяне на входната
    от изходната верига със заземяване - Class I
–  варисторна защита на входната верига
–  DC или AC входно напрежение
–  автоматично закъснение при стартиране по 
    линията без необходимост от настройка
–  двустъпална филтрация на входа и изхода
–  високо КПД
–  алуминиева кутия за по-добро топлоотдаване
–  монтажни отвори, пълна прахозащита IP50

Модел:
Тегло:
Размери:

C16HD, C16HD-24

100 g

100 x 44 x 32 mm (без проводниците) 

Описание
Импулсните преобразуватели „CCTV конвертор C16HD” са галванично разделени преобразуватели на напрежение, 
предназначени за захранване на камери за видеонаблюдение. Предназначени са за работа със захранванията от сериите 
nCCTV и uCCTV и конвертират полученото по кабелната линия напрежение до стабилно и галванично разделено 12V DC. 
Преносът на захранване с по-високо напрежение минимизира загубите по кабела и позволява относително дълги 
разстояния до централната точка, а галваничното разеделяне на конвертора защитава камерата от повреда и 
предотвратява възникването на смущения по видео сигнала (хоризонтални линии и др.). Двойното галванично разделяне с 
възможност за заземяване увеличава надеждността на конвертора, а двустъпалната филтрация намалява смущенията 
допълнително, за да се постигне максимално качествена картина при камерите с висока резолюция.

Конверторите C16HD са с висок КПД и стабилност на работата в целия диапазон на входното напрежение. Стартират при 
напрежение над определена граница, като след стартиране запазват работоспособността си до по-ниско напрежение. Това 
позволява устройствата по линията да се включват последователно при подаване на входно напрежение без да е 
необходимо ръчно настройване на закъснения. 

Модели

Модел Входно  напрежение Изходно напрежение Изходен ток

C16HD
35 – 190V DC
25 – 135V AC

12V DC 1.3A

IP50

C16HD-24 24V DC 0.65A
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Приложение
Основното приложение на CCTV конвертор C16HD е в мрежи за видеонаблюдение с широк периметър в големи търговски и 
промишлени обекти. С използването на тези конвертори е възможно системата да бъде захранена централизирано, което 
увеличава нейната надеждност, опростява поддръжката й и улеснява свързването към UPS за осигуряване на 
непрекъсваемост. 

Най-често конверторът се използва за захранване на видеокамери с инфрачервена подсветка без PTZ управление.

Спецификации

Параметър C16HD

Входно напрежение DC[V] 35 – 190V

Входно напрежение AC[V] 25 – 135V

Изходно напрежение DC[V] 12.3 ± 0.2V

Номинална изходна мощност [W] 16W

Максимална изходна мощност [W]* 22W

Номинален изходен ток [A] 1.3A

Максимален изходен ток [A]* 1.8A

Максимален изходен ток при стартиране [A]* 3.6 – 4.7A

Коефициент на полезно действие * 72 – 83% @ Io = 1.3A

Защита от късо съединение да, рестарт

Защита при ниско изх. напрежение да, рестарт

Варисторна защита на входа 200V DC (140V AC)

Галванично разделяне да, IN-PE: >1500V, PE-OUT >500V

Светодиодна индикация не

Температура на околната среда ** -20 до +70°C

Влажност на околната среда 20 до 85% без кондензация

Габаритни размери [mm] без проводниците 100 x 44 x 32

Клас на прахо- и водоустойчивост IP50

Изходен кабел и букса L=180±20mm, Букса:2.1/5.5mm или калайдисани изводи

Входен кабел L=210±20mm, калайдисани изводи

* Стойностите зависят от входното напрежение.
** Виж зависимост между изходната мощност и околната температура.

C16HD-24

24.8 ± 0.4V

16W

24W

0.65A

0.9A

2.4 – 3.3A

77 – 87% @ Io = 0.65A 




