Pøepìová

ochrana

videomonitorovacích

systémù

s analogovými kamerami

Témìø celý
povrch naí planety je
pokrytý hustou sítí elektrických
propojení. Kromì energetických sítí nyní
zaívají bouølivý rozvoj teleinformatické sítì.
Vechny komunikaèní sítì jsou vystaveny pùsobení
elektrických pøepìtí, která mohou vznikat
v dùsledku pøírodních sil nebo jako vedlejí úèinek
rychlého rozvoje techniky.
Nejvìtím nebezpeèím jsou pøírodní atmosférické
výboje, nebo nejvyí hodnoty bouøkového proudu
mohou dosahovat a 100 kA.
Takto vysoký impulzní proud indukuje obrovská
pøepìtí v síti i ve vzdálenosti nìkolika set metrù
od místa úderu blesku.
Neménì nebezpeèné bývají následky spínacích
pøepìtí, k nim dochází v elektrických instalacích.
Dalím velmi èastým, avak èasto opomíjeným
zdrojem elektrického pøepìtí je elektrizování
izolovaných vzduných pøenosových vedení,
zpùsobené tøením vzduchu pøi vìtrném a suchém
poèasí, zvlátì v období mrazù.
Firma HSK DATA Sp. z o. o., která ji pøes 20 let
dodává zaøízení pro ochranu pøed pøepìtím
kanceláøských pøístrojù, RTV a domácích
spotøebièù, (populární znaèky ACAR a AXON jsou
majetkem firmy HSK DATA) nabízí rovnì kompletní
systémy pro ochranu poèítaèových ethernetových
sítí a také systémù video monitorování zaloených
na analogových a IP kamerách.

Video Protector

Axon Video Protector je urèen k ochranì pøed pøepìtím elektronických zaøízení pracujících
v systémech analogové prùmyslové televize, jako jsou napø. kamery, monitory a rekordéry
obrazového signálu.
AXON Video Protector obsahuje ochranné prvky omezující pøepìtí, které se objevuje mezi
pøenosovým vedením a ochranným vodièem PE a umoòující odvést ruivý náboj do zemì.
V pøístroji jsou pouity také prvky omezující nebezpeèné napìtí, které se mùe objevit mezi
vedením signálu a stínìním kabelu. Díky tomu pøístroj AXON Video Protector vestrannì
chrání pøipojená zaøízení.
AXON Video Protector je vybaven kovovým stínicím krytem. BNC zdíøka je pøímo na krytu,
zatímco BNC konektor je instalován na 20cm koaxiálním kabelu. Zemnicí kabel ukonèený
vidlicovou koncovkou je vyvedený ven a není pøímo propojen s krytem.
AXON Video Protector je symetrické ochranné zaøízení bez oznaèeného vstupu/výstupu.
Podmínkou pro jeho správnou funkci je jeho pøipojení k funkènímu uzemnìní nebo PE kabelu.
Technické parametry:

VIDEO

ANALOGOVÉ
KAMERA
VIDEO

ZAPISOVAÈ

MONITOR

Jmenovité napìtí

Un=1V =

Maximální napìtí
Jmenovitý svodový proud vedení -uzem. [C2]
Jmenovitý svodový proud stínìní -uzem. [C2]
Jmenovitý svodový proud vedení -stín. [C3]
Úroveò ochrany vedení-uzem. pro iN [C2]
Úroveò ochrany stínìní-uzem. pro iN [C2]
Úroveò ochrany vedení-stín. pro iN [C3]
Sériová impedance
Pøenosové pásmo
Útlum
Konektory
Parametry ochrany
Rozmìry
Hmotnost

Umax=1,5V =
iN = 5kA, 8/20µs
iN = 5kA, 8/20µs
iN = 25A, 10/1000µs
Up£1000V
Up£1000V
Up£6V
R£1W
0  100MHz
0,05dB pro 5MHz, 0,55dB pro 100MHz
BNC 75W
dle EN61643-21
63x30x20mm + 0,2 koaxiálního kabelu s BNC
0,095kg
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RS485 Protector

AXON RS485 Protector je urèen k ochranì pøed pøepìtím elektronických zaøízení pracujících
v systémech øízení prùmyslových kamer zaloených na pøenosu RS485 nebo jejich variantách
s napìtím nepøesahujícím 5V.
AXON RS485 Protector obsahuje ochranné prvky omezující pøepìtí, které se objevuje mezi
pøenosovým vedením a ochranným vodièem PE a umoòující odvést ruivý náboj do zemì.
V pøístroji jsou pouity také prvky omezující nebezpeèné napìtí, které se mùe objevit mezi
vedením A a B. Díky této iroce koncipované ochranì AXON RS485 Protektor vestrannì
chrání pøipojená zaøízení.
AXON RS485 Protector má kovový stínicí kryt. Jako spojovací prvky jsou pouity trojité svorky.
Svorky A a B slouí k pøipojování chránìných pøenosových vodièù, kdeto tøetí svorka mùe
být pouita montáním technikem jako kostra. Tøetí svorka není továrnì propojena
s uzemnìním.
Zemnicí kabel ukonèený vidlicovou koncovkou je vyvedený ven a není pøímo propojen
s krytem.
AXON RS485 Protector je nesymetrické ochranné zaøízení. Pøenosové vedení pøipojujeme ke
svorkám Line a chránìná zaøízení ke svorce Equip. Je zapotøebí pamatovat, e podmínkou
pro jeho správnou funkci je pøipojení k funkènímu uzemnìní nebo PE kabelu.
Technické parametry:

ANALOGOVÉ
KAMERA
ØÍZENÁ
NÁPRAVA

MONITOR
VIDEO

VIDEO

ZAPISOVAÈ
RS485

Jmenovité napìtí
Maximální napìtí
Jmenovitý proud
Jmenovitý svodový proud vedení-vedení pro iN [C3]
Jmenovitý svodový proud vedení-uzem. pro iN [C2]
Úroveò ochrany vedení-vedení pro iN [C3]
Úroveò ochrany vedení-uzem. pro iN [C2]
Sériová impedance
Kapacita vedení-vedení
Kapacita vedení-uzem.
Pøenosové pásmo
Konektory

RS485

ØIDIÈ

Parametry ochrany
Rozmìry
Hmotnost

Un=6V =
Umax=10V =
In= 0,75A =
iN = 25A  10/1000µs
iN = 5kA  8/20µs
Up£16V
Up£1000V
R£2W
50pF
16pF
0  100MHz
2x dvojitá roubová svorka,
odpojitelná, komplet 3,5mm
dle EN61643-21
63x30x20mm
0,08kg
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Power Video Protector

Axon Power Video Protector je urèen k ochranì pøed pøepìtím elektronických zaøízení
pracujících v systémech analogové prùmyslové televize.
Axon Power Video Protector obsahuje dvì ochranná vedení. Jedna linka slouí k ochranì
vedení video signálu, zatímco druhá linka chrání externí napájení kamery.
V obou vedeních je pouit pokroèilý systém ochrany. Ochranné prvky odvádìjí ruivý náboj
do uzemnìní a také omezují pøepìtí, která se mohou objevit mezi vodièi jak v signálovém,
tak i napájecím vedení. Díky tomu Axon Power Video Protector vestrannì chrání pøipojená
zaøízení.
Axon Power Video Protector má kovový stínicí kryt. BNC zdíøka je umístìna pøímo na krytu,
zatímco BNC konektor je instalován na 20cm koaxiálním kabelu. Napájecí vedení je vybaveno
roubovýma svorkama. Zemnicí kabel ukonèený vidlicovou koncovkou je vyvedený ven a není
pøímo propojen s krytem.
AXON Power Video Protector je symetrické ochranné zaøízení bez oznaèeného vstupu/výstupu.
Podmínkou pro jeho správnou funkci je jeho pøipojení k funkènímu uzemnìní nebo PE kabelu.
Technické parametry:
Parametry video linky

LINKA
NAPÁJECÍ

220V

Power
VIDEO

LINKA
SIGNÁLU

ANALOGOVÉ
KAMERA

NAPÁJENÍ
12-48V
VIDEO
SIGNÁL

NAPÁJECÍ ZDROJ
12-48V
Power
VIDEO

ZAPISOVAÈ

MONITOR

Jmenovité napìtí

Un=1V=

Maximální napìtí
Jmenovitý svodový proud vedení -uzem. [C2]
Jmenovitý svodový proud stínìní -uzem. [C2]
Jmenovitý svodový proud vedení -stín. [C3]
Úroveò ochrany vedení-uzem. pro iN [C2]
Úroveò ochrany stínìní-uzem. pro iN [C2]
Úroveò ochrany vedení-stín. pro iN [C3]
Sériová impedance
Pøenosové pásmo
Útlum
Konektory

Umax=1,5V=
iN = 5kA, 8/20µs
iN = 5kA, 8/20µs
iN = 25A, 10/1000µs
Up£1000V
Up£1000V
Up£6V
R£1W
0  100MHz
0,05dB pro 5MHz, 0,55dB pro 100MHz
BNC 75W

Parametry napájecí linky:
Jmenovité napìtí
Maximální napìtí
Jmenovitý proud
Jmenovitý svodový proud vedení-vedení pro iN [C3]
Jmenovitý svodový proud vedení-uzem. pro iN [C2]
Úroveò ochrany vedení-vedení pro iN [C3]
Úroveò ochrany vedení-uzem. pro iN [C2]
Konektory
Parametry ochrany
Rozmìry
Hmotnost

Un=50V=, 30VUc=56V=, 35VIn= 3A =/iN = 10A  10/1000µs
iN = 5kA  8/120µs
Up£95V
Up£1000V
2x dvojitá roubová svorka,
odpojitelná, komplet 5mm
dle EN61643-21
73x53x26mm + 0,2 koaxiálního
kabelu s BNC konektorem
0,135kg
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Video Protector 16

Axon Video Protector 16 je vícekanálovým zaøízením urèeným k ochranì pøed pøepìtím
analogových zaøízení pracujících v systémech video monitorování.
AXON Vide Protector 16 chrání estnáct analogových pøenosových linek na koaxiálních
kabelech s impedancí 75 Ohmù, ukonèených BNC konektory.
V pøístroji jsou pouity také prvky omezující nebezpeèné napìtí, které se mùe objevit mezi
linkou a stínìním kabelu. Energie pøepìtí je odvádìna do zemnièe pomocí PE kabelu. Díky
tomu AXON Video Protector 16 vestrannì chrání pøipojená zaøízení.
Axon Video Protector 16 má kovový kryt a je urèen k instalaci v 19 palcové skøíni. Zdíøky
BNC nejsou pøímo spojeny s krytem. Zemnicí kabel ukonèený vidlicovou koncovkou je vyvedený
ven a je pøímo propojen s krytem.
AXON Video Protector 16 je symetrické ochranné zaøízení bez oznaèeného vstupu/výstupu.
Podmínkou pro jeho správnou funkci je jeho pøipojení k funkènímu uzemnìní nebo PE kabelu.
ANALOGOVÉ
KAMERA 1

ANALOGOVÉ
KAMERA 16
KAMERA

2 3 4 5 6 7 8 9 101112131415
Video
Protector 16

ZAPISOVAÈ

MONITOR A

Technické parametry:
Jmenovité napìtí
Maximální napìtí
Jmenovitý svodový proud vedení -uzem. [C2]
Jmenovitý svodový proud stínìní -uzem. [C2]
Jmenovitý svodový proud vedení -stín. [C3]
Úroveò ochrany vedení-uzem. pro iN [C2]
Úroveò ochrany stínìní-uzem. pro iN [C2]
Úroveò ochrany vedení-stín. pro iN [C3]
Sériová impedance
Pøenosové pásmo
Útlum
Konektory
Parametry ochrany

Un=1V =
Umax=1,5V =
iN = 5kA, 8/20µs
iN = 5kA, 8/20µs
iN = 25A, 10/1000µs
Up£1000V
Up£1000V
Up£6V
R£1W
0  100MHz
0,05dB pro 5MHz
0,55dB pro 100MHz
BNC 75W
dle EN61643-21

Rozmìry
Poèet kanálù
Hmotnost

444(490)x60x44mm
16
1,3kg

MONITOR B

HSK Data Ltd. Sp. z o.o., tel. +48 12 638 75 57, fax +48 12 637 09 84; e-mail: info@hsk.com.pl; www.hsk.com.pl

HSK Data Ltd. Sp. z o.o. je nejvìtím polským
výrobcem zaøízení pro ochranu pøed pøepìtím.
Ji mnoho let vyrábí ochranná a filtraèní zaøízení,
která pod znaèkami AXON a ACAR zná celé
Polsko a Evropa.
U pøes 20 let firma HSK Data dodává na polský
trh zaøízení pro ochranu energetických
a informatických sítí, která odpovídají rostoucím
poadavkùm na informaèní technologie a RTV.
Øeení firmy HSK Data vdy odpovídají aktuálním
poadavkùm evropských norem.
HSK Data je také pøedním polským výrobcem
systémù automatické identifikace. Výrobky jako
Systémy registrace èasu nebo zámky lockdata
jsou nejpopulárnìjími systémy svého druhu v
Polsku, které díky své adaptabilitì a spolehlivosti
naly své uplatnìní ve více ne 2500 firmách
v Polsku i v zahranièí.
Vysokou kvalitu produktù a slueb nabízených
HSK Data je Certifikát ISO 9001, který byl firmì
udìlen roku 1998.
HSK Data v souèasné dobì zamìstnává kolem
100 osob ve svém sídle v Krakovì a ve výrobním
podniku Atarex. Nai kvalifikovaní zamìstnanci
jsou Vám kdykoli k dispozici a jsou pøipraveni
pomoci pøi øeení Vaich problémù.

HSK Data Ltd. Sp. z o.o., 30-198 Kraków, ul. E. Godlewskiego 22

tel. +48 12 638 75 57, fax +48 12 637 09 84; e-mail: info@hsk.com.pl; www.hsk.com.pl
Firma zavedla systém øízení kvality, který splòuje poadavky normy ISO 9001:2008
a je potvrzen certifikátem è. 50598314 vydaným DEKRA Certification.
EN ISO

9001:2008
CERTYFIKAT

nr 50598314

