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Většina ovladačů potřebuje pro svou funkci zdroj s napětím vyšším než 24VDC. Takový zdroj je bez regulace a obsa-
huje pouze transformátor, můstkový usměrňovač, pojistku a filtrační kondenzátor. Používání regulovaných zdrojů ať 
již analogových nebo spínaných není především kvůli limitaci odebíraného proudu vhodné a může vést při startová-
ní motoru ke ztrátě jeho funkce.

Zdroje jsou vhodné pro napájení ovladačů NDC a CSD od RTA, BS1D200P10 a US1D200P10 od Sanyo Denki. Pro ovla-
dače řady PLUS (RTA), které mají usměrňovač zabudovaný můžeme dodat jen transformátor. Podobně, pro zájemce, 
který má transformátor vlastní, je k dispozici samotný usměrňovač. Hodnota proudu zdroje odpovídá jmenovitému 
proudu motoru (nastavuje se na ovladači). 

Parametry usměrňovací části:

Výstup 24 – 80 VDC / 6A

Vstup 17 – 56 VAC / 50 nebo 60Hz z izolačního síťového transformátoru

Pracovní teplota 0 – 50 °C

Hmotnost cca 0,25 kg
Krytí IP20

Kapacita fitračního kondenzátoru 9400 uF

Vybíjecí doba kondenzátoru cca 30s na 12VDC, zhasne kontrolní LED

Schéma a popis zapojení zdroje:
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•	 Vstup zdroje je přes síťový filtr 230VAC, svorky L,N a PE (Vstupní síťový filtr a usměrňovací část jsou umístěny 
na téže desce plošného spoje) 

•	 Výstup síťového filtru, svorky L1 a N1 (výstup filtru je připraven k připojení primarního vinutí síťového trans-
formátoru)

•	 Sekundární vinutí transformátoru se připojí na svorky označené XY (tabulka na str.2) na desce plošného spoje 
•	 Výstup zdroje jsou svorky označené (+) VDC a (-) GND 
•	 Je nezbytné připojit ochranný vodič na svorku       transformátoru 

Napájecí zdroje pro ovladače krokových motorů - datový list a Návod pro zapojeNí 

•	 Zdroje jsou navrženy pro ovladače firem RTA (Itálie) a Sa-
nyo Denki (Japonsko)

•	 Dodávka obsahuje Fe transformátor a desku s plošným 
spojem (usměrňovací část)

•	 Výstup dle typu až 80VDC / 6A
•	 Zdroj obsahuje vnitřní ochrannou pojistku
•	 Desku je možné uchytit na lištu DIN35
•	 Připojení pomocí šroubovacích svorkovnic
•	 Pro zobrazrní stavu zdroj obsahuje indikační LED
•	 Součástí zdroje je též síťový filtr

* Vstupní síťový filtr a usměrňovací část jsou umístěny na téže desce plošného spoje    Svorka plošného spoje 
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Dimenzování síťového transformátoru:
Typ OVLADAČE CSD02/92 CSD04/94 NDC04/94 NDC06/96 BS1D/US1D

Napětí* [VAC] 32 32 54 54 25

* Výstupní napětí síťového transformátoru

Základní typy zdrojů pro síť 230 VAC:
TYP U [Vef] (svorky X a Y) I [Aef] U [VDC]

NZ36108 25 3 36

NZ40200 31 5 40

NZ62248 43 4 62

NZ62372 43 6 62

(V případě požadavků na jiné parametry zdroje jsme připraveni vytvořit zákaznické řešení)

Rozměry:

UPOZORNĚNÍ:

Používání spínaných regulovaných zdrojů není pro ovládání krokových motorů vhodné. Všechny současné ovladače napájejí vinutí krokových 
motorů pulzním proudem o hodnotě dané jeho šířkou pulzu a opakovací frekvencí a tyto potřebné parametry nemusejí spínané zdroje splňovat.

Montáž zdroje může provádět pouze osoba s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací dle uvedeného schéma zapojení.
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