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1

Úvod

Před zahájením montážních prací si pečlivě přečtěte
tento návod. Aby nedocházelo k ohrožení osob nebo
poruchám, dodržujte pokyny v Kapitel 2 „Sicherheit“.
Tento návod je součástí napájecího zdroje do montážní
lišty KFV60-24-1 a musí být kdykoliv přístupný pro odborný personál.

1.1

Výrobce

TDK-Lamda UK Limited
Kingsley Avenue, Ilfracombe
Devon, EX34 8ES, United Kingdom
Tel.: +44 (0) 1271 856600
Fax: +44 (0) 1271 864894
Internet: www.uk.tdk-lambda.com

1.2

Servis

KFV Karl Fliether GmbH & Co. KG
Podnik skupiny SIEGENIA GRUPPE
Siemensstraße 10
42551 Velbert
Tel.: +49 2051 278-0
Fax: +49 2051 278-167
E-mail: info@kfv.de
V případě reklamace nebo potřeby servisu se obraťte na
vašeho smluvního partnera.

1.3

Platnost

Tento návod je platný do odvolání. Aktualizované verze
návodu je možné kdykoliv stáhnout na portálu ke stažení
na naší internetové stránce www.siegenia.com/cs.

1.4

Určení této dokumentace

Tato dokumentace je určena výhradně pro odborné
firmy. Všechny zde popisované práce smí provádět
výhradně zkušený odborný personál, který je pro
montáž, uvádění do provozu a údržbu napájecích zdrojů do montážní lišty ve spojení s elektromechanickými
součástmi proškolen a vycvičen.
Všechny práce na síti střídavého proudu 230 V smí provádět pouze odborníci v oblasti elektro.

1.5

• Napájecí zdroj do montážní lišty KFV60-24-1 používejte pouze v kombinaci s odpovídající montážní
lištou DIN (TR35 nebo rovnocennou).

1.6

Omezení používání

• Napájecí zdroj do montážní lišty KFV60-24-1 se
nesmí používat
– ve vlhkých prostorách, prostorách s agresivní
atmosférou nebo prostorách, ve kterých mohou
do napájecího zdroje vniknout cizí tělesa (např.
třísky) a tekutiny.
– v prostředích, ve kterých je vystaven silným
elektromagnetickým polím, korozivním plynům a
vodivým látkám.
– v prostředích, ve kterých není zaručeno dostatečné chlazení, příp. větrání napájecího zdroje.
– v prostorách, ve kterých je vystaven přímému
slunečnímu záření.
– v prostorách, ve kterých je vystaven vibracím
nebo otřesům.
• Na napájecím zdroji do montážní lišty KFV60-24-1 a
k němu připojených elektromechanických součástech se nesmí provádět žádné zásahy a/nebo změny.
• Napájecí zdroj do montážní lišty KFV60-24-1 se
nesmí používat při nadměrném proudu, zkratu nebo
mimo uvedený rozsah vstupního napětí, protože to
může vést ke vzniku škod.

1.7

Péče a pokyny k údržbě

Nepoužívejte žádné agresivní čisticí prostředky nebo
čisticí prostředky s obsahem rozpouštědel. Může se tím
poškodit povrch dílů kování.

1.8

Podmínky a předpoklady
pro montáž

Před, resp. během montáže dodržujte národní stavební
předpisy a zákony.

1.9

Rozměrové údaje

Všechny rozměry jsou uvedeny v mm.

Způsob používání

• Napájecí zdroj do montážní lišty KFV60-24-1 je speciální napájecí zdroj, který se smí používat výhradně
s výrobky a příslušenstvím od firmy KFV.
• Montáž a elektroinstalace musí být provedeny podle
tohoto návodu na montáž.
• Používejte napájecí zdroj do montážní lišty KFV6024-1 jen v technicky bezvadném stavu.
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1.10 Použité symboly

• Práce na síti 230 V smí provádět výhradně odborníci
v oblasti elektro.
Hrozí smrtelné nebezpečí!

V tomto dokumentu se používají následující piktogramy:

• V případě provádění neodborných změn na napájecím
zdroji do montážní lišty KFV60-24-1 hrozí nebezpečí, že
se na jiných součástech bude vyskytovat střídavé napětí
230 V.
Hrozí smrtelné nebezpečí v důsledku zásahu elektrickým
proudem.

Všeobecná značka výstrahy
Užitečná informace nebo rada
Čtěte dále na příslušném místě návodu

U vodičů vedoucích energii, které jsou vedeny paralelně
s datovými vodiči (ISDN, DSL, atd.), může dojít k negativnímu ovlivnění např. rychlosti přenosu dat. Doporučujeme
použití stíněných kabelů KFV.

Ostatní znázornění
Písemné znaky v tomto návodu mají následující význam:
• texty, které po těchto značkách následují, jsou výčty.
– texty, které po těchto značkách následují, jsou
podřazené výčty.
ff texty, které po těchto značkách následují, jsou pokyny k postupu, které je nutno provést v uvedeném
pořadí.
„ “ texty v uvozovkách jsou vzájemné odkazy na jiné
kapitoly nebo oddíly.

3

Záruka

Podmínky záruky naleznete v našich všeobecných obchodních podmínkách.
www.siegenia.com/cs

1.11 Související podklady
Při montáži napájecího zdroje do montážní lišty KFV6024-1 bezpodmínečně dodržujte všechny návody na
montáž a ovládání, které jsou přiloženy k ostatním (volitelným) součástem.

1.12 Odborná likvidace
Elektrospotřebiče nepatří do domovního odpadu.
Přístroj, příslušenství a obal je třeba odevzdat k ekologické recyklaci.

2

Bezpečnost

Před zahájením montážních prací si pečlivě přečtěte
následující výstražná upozornění. Slouží Vaší bezpečnosti a měly by zamezit ohrožením, úrazům a poškození materiálu. Respektujte všechna výstražná upozornění.
• U všech prací na síti střídavého proudu 230 V dodržujte aktuální ustanovení VDE (např. VDE 0100)
a příslušné národní předpisy.
• Při instalaci síťového kabelu na stavbě zajistěte bezpečnostní odpojení všech pólů kabelu.
• Jakékoliv změny na napájecím zdroji do montážní
lišty KFV60-24-1 jsou nepřípustné.
• Chybné zapojení může vést ke zničení elektroniky.
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4

Technická specifikace

Označení

Údaje

Vstupní napětí

85–264 V AC

Vstupní frekvence

50–60 Hz

Regulovatelný rozsah výstupního
napětí

24–28 V DC (60 W)

Indikace LED

Zelená LED svítí = výstupní napětí OK

Rozsah provozní teploty

-20 až +71 °C

Relativní vlhkost vzduchu při provozu/
skladování (nekondenzující)

5–95 % rel. vlhkosti

Certifikované bezpečnostní standardy

UL508 Listed, UL60950-1, UL1310 třída 2 (LPS), NEC třída 2,
CSA22.2 No.60950-1, EN 60950-1, označení CE

Specifikace vedení
mezi napájecím zdrojem a spotřebičem

Délka při 0,14 mm² ≤ 24 m (LIYCY)
Délka při 0,5 mm² ≤ 50 m (LIYCY)

Rozměry (š x v x h)

5

54 x 91 x 55,6 mm

Připojení
1

2
3

4

Pozice

Označení

1

+V: výstup

2

- V: výstup/stínění

3

PE: ochranný vodič

4

V.ADJ: potenciometr pro seřízení výstupního napětí.
Výstupní napětí se zvyšuje otáčením ve
směru chodu hodinových ručiček.

5

DC OK: Zelená LED svítí = výstupní napětí
OK

6

L: fáze

7

N: neutrální vodič

5

6 7
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Spotřebič

• Připojení se musí provádět ve stavu bez napětí / bez
zatížení! V případě nerespektování hrozí nebezpečí
ohrožení života a nebezpečí věcných škod!
• Pro výstupy a vstupy použijte oddělená vedení.

~

85~264 V AC
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6

Paralelní provoz napájecího zdroje

7

Přípustná montážní poloha

Z důvodu bezvadného větrání je pro napájecí zdroj do
montážní lišty KFV60-24-1 možná pouze svislá montáž
na stěnu (viz obrázek [A]). Vodorovná montáž, která je
zobrazena na obrázku [B], není přípustná:

Paralelní provoz není přípustný.
Zvýšení výstupního proudu není možné.

Napájecí zdroj do montážní lišty
A

výstup
napětí

+
+
-

výstup
napětí

spotřebič

+
-

B

• Udržujte větrací otvory napájecího zdroje do montážní
lišty nahoře a dole volné.
• Za účelem chlazení musí být na místě montáže dostatek
prostoru kolem napájecího zdroje.
• Pro konkrétní použití napájecího zdroje s ohledem na
prostředí kontaktujte svého servisního/prodejního
partnera.
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8

Montáž napájecího zdroje
Pro montáž napájecího zdroje použijte montážní lištu DIN typu TS35 nebo rovnocennou.
Před montáží odpojte od napájecího zdroje výstupní a vstupní kabel.

ff Napájecí zdroj naklopte mírně
dozadu a nasaďte jej shora na
montážní lištu.

ff Zatlačte napájecí zdroj až na
doraz dolů.

ff Za účelem aretace zatlačte napájecí zdroj proti spodní přední
straně, dokud nezacvakne do
montážní lišty.
ff Lehce napájecím zdrojem zatřeste, abyste zkontrolovali aretaci.

CLICK!
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9

Připojení k síti
Před připojením bezpodmínečně zajistěte odpojení napětí v připojovacích kabelech.

ff Za účelem připojení otevřete
šroubové svorky (+V,-V,L,N) pomocí křížového šroubováku [1].
ff Zaveďte kabely do uchycení
kabelů [2] a opět šroubové svorky uzavřete pomocí křížového
šroubováku [3] tak, aby kabely
byly pevně usazeny.
ff Zkontrolujte pevné usazení
kabelů.

2
3

1

10

Demontáž napájecího zdroje
Před demontáží vypněte hlavní elektrické napájení, přesvědčte se o odpojení
napětí a odpojte napájecí zdroj od elektrické sítě.

ff Za účelem demontáže napájecího zdroje zaveďte plochý
šroubovák do drážky odblokovacího šoupátka a stáhněte
šoupátko dolů.
ff Opatrně nadzvedněte spodní
přední hranu napájecího zdroje
a vyjměte jej.
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Schéma zapojení pro GENIUS 2.1 A
5

23

4

1

Pozice

Označení

1

GENIUS 2.1 A

2

KFV60-24-1 Napájecí zdroj do
montážní lišty

3

85–264 V AC / 50–60 Hz (L; N; PE)

4

Přívodní vedení (stíněné)

5

Zástrčkové propojení GENIUS 2.1 A

2

3

L
N
PE

U všech prací na síti střídavého proudu 230 V dodržujte aktuální ustanovení VDE (např. VDE 0100) a příslušné národní předpisy.

Další obsazení vodičů výrobku GENIUS 2.1 A naleznete v příslušném návodu na montáž.
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Schéma zapojení pro GENIUS 2.1 B
5

23

4

1

Pozice

Označení

2

1

GENIUS 2.1 B

2

KFV60-24-1 Napájecí zdroj do
montážní lišty

3

85–264 V AC / 50–60 Hz (L; N; PE)

L

4

Přívodní vedení (stíněné)

N

5

Zástrčkové propojení GENIUS 2.1 B

3

PE

U všech prací na síti střídavého proudu 230 V dodržujte aktuální ustanovení VDE (např. VDE 0100) a příslušné národní předpisy.

Další obsazení vodičů výrobku GENIUS 2.1 B naleznete v příslušném návodu na montáž.
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Schéma zapojení A-otvírače
5

23

4

1

Pozice

Označení

1

A-otvírač

2

KFV60-24-1 Napájecí zdroj do
montážní lišty

2

3

3

85–264 V AC / 50–60 Hz (L; N; PE)

L

4

Přívodní vedení (stíněné)

N

5

Zástrčkové propojení A-otvírače

PE

U všech prací na síti střídavého proudu 230 V dodržujte aktuální ustanovení VDE (např. VDE 0100) a příslušné národní předpisy.

Další obsazení vodičů A-otvírače naleznete v příslušném návodu na montáž.
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Porucha funkce

V případě poruchy funkce musí být provedena následující kontrola:
Kontrolu funkce smí provádět pouze odborníci v oboru elektro.

•
•
•
•
•
•
•
•

Svítí LED „DC OK“ zeleně?
Jsou připojeny kabely jmenovitého vstupního napětí (L, N)?
Je připojen ochranný vodič (PE)?
Je připojeno stínění/kostra přívodu ke spotřebiči?
Je spotřebič (např. GENIUS) připojen se správným pólováním k výstupu?
Je zvolen správný průměr kabelů?
Je jmenovité výstupní napětí (24 V) správně k dispozici na vstupu spotřebiče?
Je maximální výstupní proud překročen v důsledku použití příliš velkého počtu spotřebičů?

Pokud zjistíte poruchy funkce nebo poškození, kontaktujte svého servisního/smluvního partnera.
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Prohlášení o shodě ES
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