
Návod k použití 
 
Děkujeme za zakoupení zdroje ss proudu. Zdroj využívá technologii PFC pro zvýšení výkonového 
faktoru a PWM pro zvýšení účinnosti. 
Před použitím si dobře přečtěte tento návod. 
 

Vlastnosti 
Tři výstupy ss proudu, až do výkonu 1360 W a proudu 60 A. 
Napětí nastavitelné v rozmezí 12-24 V. 
LCD displej pro indikování aktuálního nastavení a stavu 
Řada diod indikuje percentuální velikost výkonu 
Teplotně řízené chladící dmychadlo 
Konektory XH90 
Dvojitá ochrana, reakční doba méně než 100 us 
Ochrany: Krátké spojení 
  Nadměrný proud 
  Vysoká teplota 
 

Specifikace 
Vstupní napětí    100-240 V 
st frekvence na vstupu   50-60 Hz 
Napětí na výstupu   12-24 V 
Proud na výstupu   max. 60 A 
Účinnost    max. 88% 
Výkonový faktor   > 0,98 
Teplotní ochrana   >65 C 
Chlazení     dmychadlo 
Provozní teplota   -10 C - 45 C 
Pracovní vlhkost vzduchu  < 95% 
Rozměry    235 x 285 x 84 mm 
Hmotnost    3400 g 
 

Bezpečnostní instrukce 
Provozování, které není v souladu s návodem k použití, může mít za následek nesprávnou funkci zdroje, 
jeho poškození, úraz elektrickým proudem. 
Zdroj nikdy nerozebírejte 
Správně dodržujte polaritu zapojení 
Zdroj chraňte před dětmi 
 

Instrukce pro použití 
Přístroj používejte vždy důsledně v souladu s tímto návodem. V opačnémm případě může dojít k 
provozním problémům. 
 
1. Přístroj nepoužívejte ve vlhkém prostření nebo poblíž vody: v domácnosti, v dílně. 



2. Přístroj pokládejte pouze na stabilní podložku. Nesmí spadnout na zem. 
3. Přístroj nepoužívejte v dopravním prostředku. 
4. Zdroj napájejte výhradně ze sítě napětí AC. 
5. Přístroj používejte výhradně v místosti, nikdy venku. 
6. Přístroj pokládejte na nehožlavou podložku. 
7. Na přístroj nepokládejte hořlavé předměty, nebo předměty, které by znemožnily jeho chlazení. 
8. Přístroj nenechávejte na přímém slunci 
9. Přístroj chraňte před vlhkostí 
10. Po použití odpojte přístroj ze sítě 
11. Zdroj nikdy nerozebírejte 
12. Zdroj nepoužívejte, pokud je rozebraný 
13. Zdroj neházejte do ohně 
 

Upozornění 
Přístroj není vhodný pro osoby mladší 15 let,   bez dohledu dospělého.  
 

Vzhled a příslušenství 
 
Při výkonu do 125W svítí jen první sloupek vlevo. 
Při výkonu do 250W svítí dva sloupky zleva 
atd. 
 

Návod k použití 
 
1. Ujistěte se, že vypínač je v poloze "off" - vypnuto. Znak "O" je zatlačen. 
 
2. Ke zdroji připojte budoucí zátěž - patrně nabíječ. Dodržte správnou polaritu všech propojek.  
Jejich spojení je paralelní, pokud by polarita nebyla správná, po zapnutí by došlo ke zkratu.  
Celkový max. proud pro všechny propojky je 60 A. 
 
3. Síťový kabel zapojte nejprve do zdroje, poté do sítě.  
 
4. Vypínač na zdroji zapněte. Znak "I" je zatlačen. 
 
5. Pokud dojde k aktivování některé z ochran, zdroj se vypne a do odstranění závady ho nelze zapnout. 
 

Varovná a chybová hlášení 
 
Přetížení 
Nadměrný proud 
Nízké napětí na vstupu 
Přehřátí 
Zkrat 
 



Záruka 
 
Záruční podmínky podléhají zákonům, platným v ČR. 
 
 
Dovoz, distribuce, překlad 
Hořejší model s.r.o. 
Slovanská 1276/8 
32600 Plzeň 
 
www. horejsi.cz 
info@horejsi.cz 
377 429 869 
 


