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              Zasilacze impulsowe typu desktop  

PSD12006, PSD12010, PSD12020,  
PSD12030, PSD12050, PSD12070 

                   
                     PL

               
       Wydanie: 3 z dnia 22.02.2011 

      Zast�puje wydanie: 2 z dnia 28.10.2010 

1. Opis techniczny. 

1.1. Opis ogólny. 
Zasilacz przeznaczony jest do zasilania z sieci 230V AC kamer telewizji przemysłowej wymagaj�cych napi�cia 

12V DC. Przewód zasilaj�cy zako�czony jest wtyczk� DC5,5/2,1. Wraz z modułami bezpiecznikowymi z rodziny 
LB4/xx/xx lub LB8/xx/xx mog� by� wykorzystane do zasilania wi�cej ni� jednej kamery CCTV (odpowiednio 4 i 8). 
Zasilacze s�  wyposa�one w zabezpieczenie przeciwzwarciowe i przeci��eniowe. 

1.2. Parametry techniczne. 

UWAGI:  
(1) – Przewód sieciowy rozł�czny, dostarczany wraz z zasilaczem (EV 1,2m, kod PSD12) 
(2) – Uchwyty do monta�u do �ciany 

* - dopuszczalny pr�d wyj�ciowy zasilacza zale�y od temperatury otoczenia. Dla temperatur powy�ej 30°C dopuszczalny pr �d wyj�ciowy zasilacza 
mo�na okre�li� posługuj�c si� wykresem 1. Niezawodno�� zasilaczy jest ograniczona w głównej mierze niezawodno�ci� kondensatorów 
elektrolitycznych, na któr� zasadniczy wpływ ma temperatura pracy. Instaluj�c urz�dzenie nale�y zadba� by dopuszczalna temperatura pracy była nie 
przekroczona. 

Wykres 1. Dopuszczalna moc wyj�ciowa zasilacza w zale�no�ci od temperatury otoczenia. 

PSD 
12006 

PSD 
12010 

PSD 
12020 

PSD 
12030 

PSD 
12050 

PSD 
12070 

Wymiary 
       (L x W (W1) x H) 

65x36(56) 
x30 

65x36(56) 
x30 

86x50(72) 
x32 

107x47(82) 
x33 

112x52(81) 
x35 

116x56(84) 
x37 

Waga netto/brutto                  130g/155g 130g/155g 205g/235g 250g/280g 300g/340g  350g/395g 

Wtyk DC DC5,5/2,1 �e�ski

Długo�� kabla AC  115cm 115cm 115cm 115cm 145cm 145cm 

Długo�� kabla DC  145cm 145cm 145 cm 145cm 115cm 125cm 

       

Zasilanie                                100 V÷ 240 V AC 50/60 Hz

Dopuszczalny zakres zmian 
napi�cia 90 V÷ 264 V AC 50/60 Hz 

Moc zasilacza*                                         7,2W* 12W* 24W* 36W* 60W* 84W*
Napi�cie wyj�ciowe 12 V DC 

Maksymalny pr�d wyj�ciowy 
      dla tAMB<30°C 0,6A* 1A* 2A* 3A* 5A* 7A* 

Maksymalny pr�d wyj�ciowy 
      dla tAMB=40°C 0,4A* 0,7A* 1,4A* 2,1A* 3,5A* 4,9A* 

T�tnienia na wyj�ciu <120mV 

Zabezpieczenie 
przeciwzwarciowe / 
przeciwprzeci��eniowe 

Tak

Optyczna sygnalizacja pracy Tak – LED dioda
Warunki pracy 0 ÷ 40

o
C , RH  10 ÷ 90 %, bez kondensacji

Uwagi (2) (2) (2) (2) (2) (1), (2) 
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1.3.  Akcesoria. 
Do zasilaczy wtyczkowych dost�pne s� akcesoria-listwy  bezpiecznikowe i redukcje kablowe. Szczegóły na 
stronie www.pulsar.pl.  

2. Instalacja. 

2.1. Wymagania. 
Zasilacz przeznaczony jest do monta�u przez wykwalifikowanego instalatora, posiadaj�cego odpowiednie 

(wymagane i konieczne dla danego kraju) zezwolenia i uprawnienia do przył�czania (ingerencji) w instalacje 
niskonapi�ciowe. Urz�dzenie powinno by� zamontowane w pomieszczeniach zamkni�tych zgodnie z II klas�
�rodowiskow�, o normalnej wilgotno�ci powietrza (RH=90% maks. bez kondensacji) i temperaturze z zakresu 0°C do 
+40°C. Urz �dzenie nale�y montowa� w metalowej obudowie (szafie, urz�dzeniu ko�cowym) oraz w celu spełnienia 
wymaga� LVD i EMC nale�y przestrzega� zasad: zasilania, zabudowy, ekranowania - odpowiednio do zastosowania.  

2.2. Procedura instalacji. 
1. Podł�czy� zasilacz do urz�dzenia. 
2. Podł�czy� zasilacz do gniazda AC 230V. Zasilacz powinien by� zainstalowany w taki sposób i w takim miejscu aby 
przepływ powietrza wokół zasilacza był swobodny. 
3. Po wykonaniu testów i kontroli działania zamkn�� obudow�, szaf� itp. 

3. Konserwacja. 
Wszelkie zabiegi konserwacyjne mo�na wykonywa� po odł�czeniu zasilacza od sieci elektroenergetycznej. 

Zasilacz nie wymaga wykonywania �adnych specjalnych zabiegów konserwacyjnych jednak w przypadku znacznego 
zapylenia wskazane jest jedynie odkurzenie spr��onym powietrzem.  

                         OZNAKOWANIE WEEE
Zu�ytego sprz�tu elektrycznego i elektronicznego nie wolno wyrzuca� razem ze zwykłymi domowymi odpadami. 

Według dyrektywy WEEE obowi�zuj�cej w UE dla zu�ytego sprz�tu elektrycznego i elektronicznego nale�y stosowa�
oddzielne sposoby utylizacji. 

W Polsce zgodnie z przepisami ustawy o zu�ytym sprz�cie elektrycznym i elektronicznym zabronione jest umieszczanie 
ł�cznie z innymi odpadami zu�ytego sprz�tu oznakowanego symbolem przekre�lonego kosza. U�ytkownik, który zamierza si�
pozby� tego produktu, jest obowi�zany do oddania ww. do punktu zbierania zu�ytego sprz�tu. Punkty zbierania prowadzone 

s� m.in. przez sprzedawców hurtowych i detalicznych tego sprz�tu oraz gminne jednostki organizacyjne prowadz�ce 
działalno�� w zakresie odbierania odpadów. Prawidłowa realizacja tych obowi�zków ma znaczenie zwłaszcza w przypadku, 

gdy w zu�ytym sprz�cie znajduj� si� składniki niebezpieczne, które maj� negatywny wpływ na �rodowisko i zdrowie ludzi. 

OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI

1. Pulsar K. Bogusz Sp.j. (producent) udziela rocznej gwarancji jako�ci na urz�dzenia, pocz�wszy od daty nabycia zamieszczonej 
na dowodzie zakupu. 
2. Gwarancja obejmuje nieodpłatn� napraw� lub wymian� na odpowiednik funkcjonalny (wyboru dokonuje producent) 
niesprawnego urz�dzenia z przyczyn zale�nych od producenta, w tym wad produkcyjnych i materiałowych, o ile wady zostały 
zgłoszone w okresie gwarancji (pkt.1 i 2). 
3. Podlegaj�cy gwarancji sprz�t nale�y dostarczy� do punktu, w którym został on zakupiony lub bezpo�rednio do siedziby 
producenta. 
4. Gwarancj� obj�te s� urz�dzenia kompletne z pisemnie okre�lonym rodzajem wady w poprawnie wypełnionym zgłoszeniu 
reklamacyjnym.  
5. Producent, w razie uwzgl�dnienia reklamacji, zobowi�zuje si� do dokonania napraw gwarancyjnych w mo�liwie najkrótszym 
terminie, nie dłu�szym jednak ni� 14 dni roboczych od daty dostarczenia urz�dzenia do serwisu producenta. 
6. Okres naprawy z pkt.5  mo�e by� przedłu�ony w przypadku braku mo�liwo�ci technicznych dokonania naprawy oraz w 
przypadku sprz�tu przyj�tego warunkowo do serwisu ze wzgl�du na niedopełnienie warunków gwarancji przez reklamuj�cego. 
7. Wszelkie usługi serwisowe wynikaj�ce z gwarancji dokonywane s� wył�cznie w serwisie producenta. 
8. Gwarancj� nie s� obj�te wady urz�dzenia wynikłe z: 
- przyczyn niezale�nych od producenta, 
 - uszkodze� mechanicznych, 
- nieprawidłowego przechowywania i transportu, 
- u�ytkowania niezgodnego z zaleceniami instrukcji obsługi lub przeznaczeniem urz�dzenia,  
- zdarze� losowych, w tym wyładowa� atmosferycznych, awarii sieci energetycznej, po�aru, zalania, działania wysokich 
temperatur i czynników chemicznych,  
- niewła�ciwej instalacji i konfiguracji (niezgodnej z zasadami zawartymi w instrukcji), 
9. Utrat� uprawnie� wynikaj�cych z gwarancji w ka�dym wypadku powoduje stwierdzenie dokonania zmian konstrukcyjnych lub 
napraw poza serwisem producenta lub, gdy w urz�dzeniu w jakikolwiek sposób zmieniono lub uszkodzono numery seryjne lub 
nalepki gwarancyjne. 
10. Odpowiedzialno�� producenta wzgl�dem nabywcy ogranicza si� do warto�ci urz�dzenia ustalonej według ceny hurtowej 
sugerowanej przez producenta z dnia zakupu. 
11. Producent nie ponosi odpowiedzialno�ci za szkody powstałe w wyniku uszkodzenia, wadliwego działania lub niemo�liwo�ci 
korzystania z urz�dzenia, w szczególno�ci,  je�li  wynika to z niedostosowania si� do zalece� i wymaga� zawartych w instrukcji 
lub zastosowania urz�dzenia.

Pulsar K.Bogusz Sp.j. 
Siedlec 150,  32-744 Łapczyca, Polska 

Tel. (+48) 14-610-19-40, Fax. (+48) 14-610-19-50 
e-mail: biuro@pulsar.pl, sales@pulsar.pl
http:// www.pulsar.pl, www.zasilacze.pl
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 Desktop type switch mode power supplies  

PSD12006, PSD12010, PSD12020,  
PSD12030, PSD12050, PSD12070 

                   
                     EN

               
        Edition: 3th from 22.02.2011 

        Supercedes edition: 2nd from 28.10.2010 

1. Technical description. 

1.1. General description. 
Stabilized DC power supply is intended for cameras installed in CCTV industrial systems. The unit has a cable 

with a DC5.5/2.1 pin. When connected to fuse blocks of the LB4/xx/xx or LB8/xx/xx family, the power supply unit can 
feed more cameras (max. 4 or 8). The unit is protected against short-circuit and overload. 

1.2. Technical parameters. 

REMARKS:  
(1)– detachable DC cable, power supply is sell with a AC cable (EV 1,2m, code PSD12) 
(2)– fastening clips to a wall 

* - output current of the power supply unit depending on ambient temperature. For temperature above 30°C maximum output current 
is limited according to graph 1. The power supply operation life time is limited by reliability of the electrolyte capacitors which strongly 
depends of an operation temperature. Avoid excessive temperature rise of the power supply! 

Graph 2. Relation between output power and ambient temperature. 

PSD 
12006 

PSD 
12010 

PSD 
12020 

PSD 
12030 

PSD 
12050 

PSD 
12070 

Dimensions 
       (L x W (W1) x H) 

65x36(56) 
x30 

65x36(56) 
x30 

86x50(72) 
x32 

107x47(82) 
x33 

112x52(81) 
x35 

116x56(84) 
x37 

Net/Gross weight                   130g/155g 130g/155g 205g/235g 250g/280g 300g/340g  350g/395g 

DC plug DC5,5/2,1 �e�ski

AC cable length 115cm 115cm 115cm 115cm 145cm 145cm 

DC cable length 145cm 145cm 145 cm 145cm 115cm 125cm 

       

AC supply                               100 V÷ 240 V AC 50/60 Hz

Maximum AC variation 90 V÷ 264 V AC 50/60 Hz 

Output power*                                         7,2W* 12W* 24W* 36W* 60W* 84W*
Output voltage 12 V DC 

Maximum output current 
for tAMB<30°C 0,6A* 1A* 2A* 3A* 5A* 7A* 

Maximum output current 
for tAMB=40°C 0,4A* 0,7A* 1,4A* 2,1A* 3,5A* 4,9A* 

Output ripple <120mV 

Short circuit protection / 
Overload protection Yes

Operation status indication Yes – LED diode
Operation condition 0 ÷ 40

o
C , RH  10 ÷ 90 %, no condensation

Remarks (2) (2) (2) (2) (2) (1), (2) 
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1.3.  Accessories. 
 For power supplies are available accessories-fuse blocks and cable adapter. For details – visit www.pulsar.pl. 

2. Installation. 

2.1. Requirements. 
The desktop power supply shall be mounted by the qualified installer having appropriate (required and 

necessary for a given country) permissions and qualifications for connecting (operating) low-voltage installations. The 
unit shall be mounted in closed rooms, according to the environment class II, of the normal air humidity (RH=90% max. 
without condensation) and the temperature within the range from 0°C to +40°C.  

The power supply shall be mounted in a close casing (a cubicle, a terminal device) and in order to fulfill LVD 
and EMC requirements the rules for power-supply, encasing and shielding shall be observed according to application.  

2.2. Installation procedure. 
1. Connect the DC output to the load/loads. 
2. Connect the power supply unit to the AC line. The power supply has to by installed in such way to keep air flow 
around the power supply unit.  
3. After tests and operation control are performed, the casing (cubicle) shall be closed etc. 

3. Maintenance. 
All the maintenance duties may be performed following disconnection of the power pack from the power grid. The power 
pack does not require any specific maintenance procedures, however, in the case of significant level of dust, its interior 
should be cleaned with the compressed air. 
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Pulsar K.Bogusz Sp.j. 
Siedlec 150,  32-744 Łapczyca, Poland 

Tel. (+48) 14-610-19-40, Fax. (+48) 14-610-19-50 
e-mail: biuro@pulsar.pl, sales@pulsar.pl

http:// www.pulsar.pl


