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VERIA 

Používateľská príručka 
Napájací zdroj PW03A 

 

 
 

 

 

Pred použitím si prosím starostlivo preštudujte túto príručku 

a uchovejte ju alebo jej kopiu pre prípad ďalšej potreby. 
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1. Varovanie a upozornenie

◆ Nainštalujte DIN lištu so zdrojom na bezpečnom miestě, napr.do rozvodnéj skríne alebo s ochranným krytom.

◆ Vždy nechajte okolo zariadenia dostatočný odstup od ostatných komponentov, aby nedošlo k prehriatiu.

◆ Nemontujte ho v blízkosti iných zdrojov tepla.

◆ Pri inštalacii dvoch alebo viac zdrojov napájnia nechajte medzi nimi priestor pre chladenie.

◆ Pred inštalaciou zkontrolujte, či je napájací kábel(y), zástrčka(y) a zásuvka(y) v perfektnom stave.

◆ Nepripojujte káble so zapnutým napájaním. Najprv zaistite riadnu inštalaciu a zkontrolujte, či nedošlo ku zkratu, či
inéj poruche potom zapnite!

◆ Neopravujte zariadenie svojpomocou, ak dôjde k poruche.

2. Vlastnosti produktu
◆ Napájací zdroj systému môže napájať niekolko zariadení.

◆ Izolácia signálu, od napájacieho napätia

◆ Montáž na povrch alebo na DIN lištu.
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3. Funkcie a popis zariadení

① Svorky pre pripojenie AC káblu 100-240V/AC
② LED Indikátor napájania
③ Svorky pre pripojenie 2-vodičovej zbernice (pri pripojenia vnútorného monitora alebo vstupnej stanice nemá
polaritu)
④ Svorky pre pripojenie kábľa 100-240V/AC
⑤ Plastová posuvná podpora
⑥ Otvor pre skrutku
⑦ Horný plastový stmeň pre montáž na DIN lištu

⑧ Spodný plastový strmeň pre montáž na DIN lištu.

⑨ Ťahom za otvor odistíte.

Predný pohľad Bočný pohlad Bočný pohlad 
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4. Obsah balenia

5. Schéma zapojenia

Poznámka: 
Jeden PW03A môže maximálně napájať 6 zariadení. 

PW03A Uživatelská 
příručka 

2x vruty 2x hmoždinky Pohlcovač 
vlhkosti 

2x konektory 

AC 100-240V vstup 

Vnútorný monitor 
alebo vstupná stanica 

Vnútorný monitor 
alebo vstupná stanica 
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Inštalácia 

6.1 Montáž na povrch 

 
(1) Vyvrtajte do múra 2 diery podľa polohy otvorov pre skrutky a vložte do nich hmoždinky. 
(2) Vytiahnite 2 plastové držiaky. 
(3) Upevnite napájací zdroj na DIN lištu pomocou 2 skrutiek..  
 

 

6.2 Montáž na DIN lištu  

 
(1) Zaháknite horný plastový háčik na hornú stranu DIN lišty. 

(2) Zatlačte na napájací zdroj a pevne ho upevnite na DIN lištu. 

6. Špecifikácia 

 Položka Obsah 

1 Menovité vstupné napätie AC 100 V-240 V 50/60Hz 

2 Menovité výstupné napätie DC 24 V 1.0A MAX 

3 
Spotreba el. energie 

v pohotovostnom režime bez záťaže 
≤ 0.5W 
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4 Konektory zbernice napájania  2 

5 Komunikačný režim 2 - vodičová sběrnice 

6 Prevadzková teplota -25℃ to +45℃ 

7 Skladovacia teplota -30℃ to +60℃ 

8 Rozmery 90 x 53.5 x 58 mm 

 
 

Záruka 
SAFE HOME europe s.r.o. ako dodávateľ, ručí pôvodnému kupujúcemu, že 

tento výrobok bude pri bežnom  používaní a prevádzke bez akýchkoľvek vád materiálu 
a prevedení a to po dobu 24 mesiacov odo dňa predaja. 

Povinnosť dodávateľa sa na základe tejto záruky obmedzuje na výmenu výrobku. 
Oprava výrobku, či jeho výmena za opravený výrobok je na rozhodnutiu dodávateľa. 

Kompletné znenie záručných podmienok a informácie týkajúce sa záručného a pozáručného servisu nájdete na 
webových stránkach www.safe-home.eu. 

SAFE HOME europe s.r.o. prehlasuje, že výrobok je v zhode so základnými 
požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice. 

Zariadenie je možné voľne prevádzkovať v EU. Vyhlásenie o zhode je možné naisť na webových 
stránkach www.safe-home.eu. 

 
 
 

VERIA 
je obchodnou značkou pre produkty spoločnosti: 
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 

Spoločnosť SAFE HOME europe, s.r.o. si vyhradzuje právo modifikovať 
a meniť špecifikácie produktou bez predchádzajúceho upozornenia. 

Všetky materiály sú starostlivo kontrolované, avšak spoločnosť 
SAFE HOME europe, s.r.o. nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné 

následky spôsobené tlačovými chybami 
alebo chybami v prekladoch tohto návodu. 

© 2021 SAFE HOME europe, s.r.o. 
Všetky práva vyhradené. 

 

http://www.safe-home.eu/
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