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הקדמה
מספק ). וולט24הזמנה מיוחדת (וולט12למתח ס"אזעקה וטמלמערכותכוח עם מטען מבוקרספק 

. מצלמות בעת נפילת מתח רשתגלאים או מתח למספקתשסוללת גיבוי כולל AV-40, אמפר6עד 
וידאו ואודיו נקיים מהפרעות החלף ספק קיים ב איכות התמונה וקבלת רלשיפו,במערכות הקלטה

AV40. הספק מגן בפני נחשולי חשמל לכוון הDVR ,דיסק פנימי מאד רגיש לנחשולי מתח.
תואם .שומר על חיי הסוללהשמטען סוללה מבוקר עם הגנה בפני פריקה וטעינת יתרהספק כולל

.ס"מלבקרות אזעקה וט

מיקום הספק
רצוי למקם את הספק ליד .הספק מתחמם ודרוש אוורור טוב, ש ומאווררמקם את הספק במקום יב

להגנה בפני ) אמפר1.25(במחבר יש פיוז זכוכית , יהייעודוולט במחבר 220חבר .וולט220שקע 
חובה לחבר . וולט220הזנתלפני חבור או ניתוק מתח רשת נתק. מתח רשת גבוה או נחשולי זרם

.ארקה

חווט
במקרה של עומס יתר הפיוז מתחמם , מוגנת עם פיוז אלקטרוניהיציאה. ב"שרטוט מצחבר עומס לפי

.והמתח ביציאה מופסק עד שהפיוז מתקרר

AV-40חווט ספק כוח דגם : 1איור מספר 



!ארקה חובה, נתק מתח רשת לפני חבורים וטיפול בספק! שים לב
וולט13.6כוון מתח יציאה ל ודרוש מתח גבוה יותרבמידה 

מתח יציאה
מתח . ולטעינת מצבר מיטביתוולט בכדי לפצות על נפילת מתח בחווט ארוך12מתח היציאה גבוה מ 

לניתן לכוון את מתח היציאה ביחידת הספק הממותג ליד טרמינ, וולט13.6היציאה מכוון לרמה של 
חד שהספק במקום חם במיויזרם מקסימאללצרוךמומלץ לא , אמפר6מספק עד הכוח ספק .החוטים

.ולא מאוורר

יוריד את הזרם וולט 13.5וון למתח גבוה מ יכ. עם מברג עדין ומד מתחכווןליש , שים לב לטרימר כוון
!לא נמוך יותר, וולט13.6ביציאה מתח מומלץ , יהמקסימאל

סוללת גיבוי
חוט שחור להדק , חוט אדום מתחבר להדק חיובי של סוללה. הקפד על קוטביות בעת חבור הסוללה

מערכת צפייה ללא סוללה לא תעבוד בעת הפסקת חשמל או תקלת רשת , חובה לחבר סוללה. שלילי
.הספק כולל בקר סוללה מתקדם.וולט12ש \א7סוללת גיבוי מומלצת .חשמל אחרת

.חודש לערך24דורש החלפה מדיי . טמפרטורת סביבהבכמות הפסקות חשמל והסוללה תלויאורך חי 

DVRחבור מכשיר הקלטה 
הספק שומר על יחידת , בדוק צריכת זרם של המכשיר המיועד! אמפר2צורך מעל DVR!שים לב

.AV-26פריט , DVRמצלמה וכן ת וניתן להזמין ספק עם יציא.ההקלטה בפני נחשולי מתח

ה לבקר התראותחבור בקר
בקרה גד או -אבס של"לבקרת טמניתן לחבראת הממסר , )לא מסופק(תקלהניתן להוסיף ממסר

.תאוניברסאליאחרת 

המערכת . תקלת מאורר וכדומה, מערכת בקרה לדווח תקלות כגון נפילת דיסקDVRניתן לחבר לכל 
.ם נוספיםיפנה אלינו לפרט. תשלח מסרון בעת תקלה עם תאור התקלה

מפרט טכני

A V - 4 0  S p e c i f i c a t i o n s

Operating Temp: -10 to +60 C° Battery monitor cut: @ 9.9 V Power Indicator: Green LED
Humidity: 80% DC Output: 13.5V DC, +/- 8% DC Wiring: Screws Terminals
AC Input: 220V or 115V AC Max. DC Current per channel: 6A Battery charge max: 1 A
AC Input: Fused wire terminal Protection: Thermal fuse Battery charge voltage: 13.6V
AC Fuse: 1.25A fast blow Polarity Protection: Electronic Battery Size: 12V- 7.2 - 9 AH
Power supply: Switching 60 or 75W Fail level output: Not included Battery Type: SLA
Ripple at 1A load: 15 mV, P-P DC Indicator: LED Box size: 230 x 310 x 60 (mm)
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