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VERIA
Uživatelská příručka 

Napájecí zdroj PW03A

Před použitím si prosím pečlivě prostudujte tuto příručku 

a uchovejte ji nebo její kopii pro případ další potřeby. 
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1. Varování a upozornění 
 
◆ Nainstalujte DIN lištu se zdrojem na bezpečném místě, např.do rozvodové skříně nebo s ochranným krytem. 
 
◆ Vždy zanechte kolem zařízení dostatečný odstup od ostatních komponentů, aby nedošlo k přehřátí.  
 
◆ Nemontujte jej v blízkosti jiných zdrojů tepla. 
 
◆ Při instalaci dvou nebo více zdrojů napájení nechejte mezi nimi prostor pro chlazení. 
 
◆ Před instalací zkontrolujte, zda je napájecí kabel(y), zástrčka(y) a zásuvka(y) v dobrém stavu. 
 
◆ Nepřipojujte kabely se zapnutým napájením. Nejprve zajistěte řádnou instalaci a zkontrolujte, zda nedošlo ke 
zkratu, nebo jiné poruše poté zapněte! 
 
◆ Neopravujte zařízení sami, pokud dojde k poruše. Pro jakékoli dotazy kontaktujte dodavatele. 
 
 
 
 

2. Vlastnosti produktu 
 
◆ Zdroj napájení systému může napájet několik zařízení. 
 
◆ Izolace signálu. 
 
◆ Montáž na povrch nebo na DIN lištu. 
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3. Funkce a popis zařízení 
 
 
 

         

 
 
 
 
 

Zadní panel                          

 

 
 

Přední pohled Boční pohled Boční pohled 
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① Svorky napájecího kabelu 100-240V/ AC  
② LED indikátor napájení 
③ Svorky pro připojení 2-vodičové sběrnice (při připojení vnitřního monitoru nebo vstupní stanice nemá polaritu) 
④ Svorky pro připojení AC kabelu 
⑤ Plastová posuvná podpora 
⑥ Otvor pro šroub 
⑦ Horní plastový třmen pro montáž na DIN lištu 
⑧ Spodní plastový třmen pro montáž na DIN lištu. 
⑨ Tahem za otvor odjistíte. 
                  
         
 
 

4. Obsah balení 
 
 
 

 

 PW03A  Uživatelská 
příručka 

 2x vruty 2x hmoždinky Pohlcovač 
vlhkosti 

2x konektory 
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5. Schéma zapojení 

 
 
 
Poznámka: 
Jeden PW03A může maximálně napájet 6 zařízení. 

6. Instalace 

6.1 Montáž na povrch 

 
(1) Vyvrtejte do zdi 2 otvory podle polohy otvorů pro šrouby a vložte do nich hmoždinky. 
(2) Vytáhněte 2 plastové držáky. 
(3) Upevněte napájecí zdroj na podklad pomocí 2 vrutů.  
 

AC 100-240V vstup 

Vnitřní monitor nebo 
vstupní stanice 

Vnitřní monitor 
nebo vstupní 

t i  
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6.2 Montáž na DIN lištu  

 
(1) Zahákněte horní plastový háček na horní stranu DIN lišty. 

(2) Silně zatlačte na napájecí zdroj a pevně jej upevněte na DIN lištu. 

7. Specifikace 
 

 Položka Obsah 

1 Jmenovitý vstup AC100 V-240 V 50/60 Hz 

2 Jmenovitý výstup DC 24 V 1.0 A MAX 

3 
Spotřeba energie v pohotovostním 
režimu bez zátěže 

≤0.5 W 

4 Konektory sběrnice napájení  2 

5 Komunikační režim 2-vodičová sběrnice 

6 Pracovní teplota -25 ℃ to +45 ℃ 

7 Skladovací teplota -30 ℃ to +60 ℃ 

8 Rozměry 90 x 53.5 x 58 mm 

 
 

Záruka 
SAFE HOME europe s.r.o. jakožto dodavatel, ručí původnímu kupujícímu, že 

tento výrobek bude při běžném používání a provozu bez jakýchkoliv vad materiálu 
a provedení a to po dobu 24 měsíců ode dne prodeje. 

Povinnost dodavatele se na základě této záruky omezuje na výměnu výrobku. 
Oprava výrobku, či jeho výměna za opravený výrobek je na rozhodnutí dodavatele. 

Kompletní znění záručních podmínek a informace týkající se záručního a 
pozáručního servisu naleznete na webových stránkách www.safe-home.eu. 
SAFE HOME europe s.r.o. prohlašuje, že výrobek je ve shodě se základními 

požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice. 
Zařízení lze volně provozovat v EU. Prohlášení o shodě lze najít na webových 

stránkách www.safe-home.eu. 
 

http://www.safe-home.eu/
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VERIA 
je obchodní značkou pro produkty společnosti: 

SAFE HOME europe, s.r.o. Seat of the company: 
Havlíčkova 1113/47, 750 02 Přerov 

Czech Republic 
Tel.: +420 581 222 262 

Web: www.veria.eu 
Společnost SAFE HOME europe, s.r.o. si vyhrazuje právo modifikovat 

a měnit specifikace produktů bez předchozího upozornění. 
Všechny materiály jsou pečlivě kontrolovány, avšak společnost 

SAFE HOME europe, s.r.o. nenese žádnou odpovědnost za případné 
následky způsobené tiskovými chybami 

nebo chybami v překladech tohoto návodu. 
© 2021 SAFE HOME europe, s.r.o. 

Všechna práva vyhrazena. 
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