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OPIS:
Zasilacz przeznaczony jest do pracy wyłącznie w
systemie IPERVOICE.

DANE TECHNICZNE
Zasilanie:........................ 230Vac+/-10%, 50Hz
Moc: ...........................................................55W
Wyjście V+, V-: ............................. 54Vdc 0,6A
........................... Elektroniczne zabezpieczenie
............................................ przeciwzwarciowe
Temperatura ...................................-5oC÷+45oC
Wymiary .............................. 180 x 80 x 90 mm
.............................................. 10 modułów DIN
Waga ................................................... ok. 450g
INSTALACJA:
Zasilacz może być zamontowany na szynie DIN
lub przykręcony do ściany.
Miejsce montażu powinno być suche oraz
przewiewne.
Do podłączeń BUS IN/BUS OUT zalecane jest
wykorzystanie dedykowanych złączek 1039/101
RJ45.
REGULACJA SYGNAŁU VIDEO:
Po wykonaniu całej instalacji i uruchomieniu
systemu, w celu zapewnienia optymalnej jakości
obrazu, należy przeprowadzić procedurę regulacji
sygnału video.
• Włączyć tryb kalibracji sygnału video poprzez
wciśnięcie przycisku VIDEO TEST na
GATEWAY nr ref. 1038/50.
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• Kalibrację należy przeprowadzić zaczynając
od zasilacza umieszczonego najbliżej
GATEWAY nr ref. 1039/50,
• Wcisnąć przycisk na zasilaczu, zapali się
dioda LED,
• Za pomocą potencjometru VIDEO ADJ
dokonać regulacji, do momentu aż dioda nie
zmieni koloru na ZIELONY. W ten sposób
zapewnimy
odpowiednie
wzmocnienie
sygnału video.
• Wycisnąć przycisk na zasilaczu
• Powtórzyć ww. kroki dla kolejnych zasilaczy
• Wyłączyć tryb kalibracji przyciskiem VIDEO
TEST na GATEWAY nr ref. 1039/50.
UWAGA: W przypadku wciśnięcia przycisku
na zasilaczu, bez włączenia trybu kalibracji na
Gateway 1039/50, dioda zawsze zapali się na
czerwono (nie oznacza to złego poziomu
sygnału video).

NR REF. 1039/14

ZASILACZ NR REF. 1039/20

ZSILACZ

IPERVOICE

Dyspozycja dotycząca używania sprzętu elektrycznego i elektronicznego
w krajach Unii Europejskiej.
Ten symbol umieszczony na produkcie, na opakowaniu lub w instrukcji obsługi, oznacza, że urządzenie
nie powinno być wyrzucane, tak jak zwykłe odpady lecz oddawane do odpowiedniego punktu
skupu/punktu zbioru zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych działających w systemie
recyklingu zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
{D.U. z 2005 r. nr 180, poz. 1494 i 1495}
Postępowanie zgodnie z powyższymi wskazówkami pozwala ustrzec się potencjalnych, negatywnych
konsekwencji dla środowiska i zdrowia człowieka wynikających ze złego składowania i przetwarzania zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego. (WEEE).
Jeśli jest to możliwe proszę wyjąc z urządzenia baterie i/lub akumulatory i przekazać je do punków zbiórki zgodnie z
obowiązującymi wymaganiami. Przestrzeganie powyższych zasad związanych z recyklingiem zużytego sprzętu i materiałów
pozwala utrzymać zasoby i surowce naturalne.
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