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Item: 4728_26 (A4DS)  
  

  הקדמה
ותמיכה עם טעינה  PORSH  SG ,)ללא טעינה(PORSH   סדרתייעודיתמתח ישר פסק -יחידת אל

למערכת הקלטה ומצלמות  מבוקרעם מטען ) לפי הדגם( ווט 350  עד 150  גספק ממות. מצבר גיבויב
 שומר על ,דואלית עם בקרת מצבר טעינהו מעגל בקרהמטען מסופק כולל שספק ב.  וולט12למתח 

   . מתח בעת נפילת מתח רשתסוללת גיבוי מספקת. פריקת יתר\טעינתחיי הסוללה ומונע 
  .עו זמן גיבוי כפולממש, פיןפסק מתח חילו- בעל נצילות כפולה מזו של אלPORSHאל פסק מתח ישר 

  
 ערוץ .אלקטרוניערוץ מוגן פיוז כל . 1 בערוץ DVR מצלמות ו 15 תומך PORSHלוח אם ספק כולל 

  . אמפר2שאר ערוצים מספקים , DVR אמפר ל 3 מספק 1מספר 
   .שומר על חיי הסוללהש מטען סוללה מבוקר עם הגנה בפני פריקה וטעינת יתרקיים 

 . וולט בכדי לפצות על נפילת מתח בחווט ארוך12גבוה מ לצרכנים מתח היציאה 
  

  מיקום הספק
התקנה במקום ללא אוורור  .הספק מתחמם ודרוש אוורור טוב, יבש ומאווררמקם את הספק במקום 

  .ישבית את הספק
  .חובה לחבר ארקה .הייעודי וולט במחבר 220 חבר . וולט220רצוי למקם את הספק ליד שקע 

  .  וולט220נתק צרכנים לפני חבור או ניתוק 
  

  חווט
נתק מתח . דולקות ונוריות יציאות מרכזי בדוק שנורית ספק, צרכנים וולט ללא חבור 220חבר מתח 

  . וחבר צרכנים בקוטביות רשומהרשת
  .ב"ראה איור מצ, כבלים לבגב הקופסה כניסות גדולות

 ראה שרטוט .חבר רק בטרמינל המצוין לחבור צרכנים לפי קוטביות, טוחואו להוסיף אין לשנות 
  .חבר מצבר רק בסיום ובדיקת מערכת .V-חבר ל ) מינוס(מתח שלילי , V+  מתח חיובי חבר ל.ב"מצ
  

  מתח יציאה
מתח היציאה מכוון לרמה של .  וולט בכדי לפצות על נפילת מתח בחווט ארוך12מתח היציאה גבוה מ 

 מספק  כוחספק. ניתן לכוון את מתח היציאה ביחידת הספק הממותג ליד טרמינל החוטים,  וולט13.6
 מצלמות לחיבור .מלץ לא לעבוד על זרם מקסימאלימו) לפי דגם מסופקכמות אמפר ( אמפר XXעד 

  .שים לב לקוטביות כתובה מתחת למחבר, 1איור מספר עיין ב
  

   גיבוימצבר

בדוק תקינות ורק אחרי זה חבר מצבר ) מצלמות או אחרים(חבר את הצרכנים 
  .חבור כמה מצברים אפשרי רק בדגמים תואמים . לפי קוטביות)סוללה(

חוט שחור להדק , חוט אדום מתחבר להדק חיובי של סוללה. הקפד על קוטביות בעת חבור הסוללה
מערכת ללא סוללה לא תעבוד בעת הפסקת חשמל או , חובה לחבר סוללהבדגם עם מטען . שלילי

 . וולט12 מתחפריקה עמוקה ב, ש\א 30 עד 15סוללת גיבוי מומלצת  .תקלת רשת חשמל אחרת
. אסור לקצר יציאות מטען, אסור לקצר את הדקי הסוללה, ש\ א30מ   גדולאסור לחבר מצבר

  .מקם מצבר במקום מאורר, חבר מצבר לפי קוטביות
  

לגרום לשריפה ,  בקוטביות לא נכונה עלול להרוס את הספקמצברחבור ! שים לב
  :הקפד עש קוטביות. או פיצוץ

  +סימון , חוט אדום חבר לפלוס

  . סימני שריפהישאו , ר מצבר הפוךאחריות לא תקפה אם חוב
  

  !  ארקה חובה, לפני חבורים וטיפול בספקומצבר נתק מתח רשת ! שים לב
  



  

  
  

  הספק וחבוריםתאור : 1 איור מספר
  בדיקה

נוריות ערוץ ירוקות דולקות ולא ,  דקות לוודא שהכל עובד15המתן , בסיום חיווט בדוק תקינות עבודה
נתק מתח .  שיטעןהמתן, חבר מצבר. לד אדום כבוי עם טעינה וודא שביחידה,  או כבויותמהבהבות

  .ערכת עובדת עם סוללותרשת וודא שמ
  .ארון להכנסת אויר לנוסףאקטיבי  סגור חייב אוורור ארוןבאם הותקן . בדוק שפתחי אוורור לא חסומים

  
תלוי ,  חודשים24זמן חיי מצבר בטמפרטורת חדר עד .  חודשים12רשום לפניך בדיקת מצבר בעוד 

  . טעינות שעבר וכן טמפרטורת עבודה\בכמות פריקות 
  

  03-6816767: מרכזיה, 6384204: טלפון תמיכה
  

  פרט טכנימ
P O R _ S G  S p e c i f i c a t i o n s  

Operating Temp: -10 to +60 C° Battery monitor cut: @ 9-10 V Power Indicator: Green LED 

Humidity: 80% DC Output: 13.8V DC, +/- 8% DC Wiring: Screws Terminals 

AC Input: 220V or 115V AC Max. DC Current: 12A or 20 or 29 Battery charge max: 5A 

AC Input: Wire terminal Protection: Electronic Battery charge voltage: 13.6V 

AC Fuse: Build in main power supply Polarity Protection: Electronic Battery Size: 12V- 15~30 AH 

Power supply: Switching 150 to 350W Fail level output: None Battery Type: SLA 

Ripple at 1A load: 50 mV, P-P Fail Indicator: Red LED Box size: 350 x 320 x 90 (mm) 

       


