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Energetik
 Elektrické a datové vybavení učeben fyziky



Energetik 
bezpečné rozvody v učebnách

Energetik řeší bezpečně a moderně rozvody napájení v odborných učebnách. Panely pro žákovské lavice obsahují zdířky pro střídavý 

a stejnosměrný proud, konektory pro sítě LAN, USB, HDMI a bezpečnostní zásuvku 230V. Zdroje střídavého, stejnosměrného napětí 

a uzamykatelný jistící modul systému jsou součástí vybavení pracoviště učitele.

Panely Energetik
pro žákovské lavice jsou vyrobené z odolného plastu v provedení na 

šířku nebo výšku. Osazení panelů tvoří bezpečnostní zdířky, datové 

konektory LAN Cat. 6, HDMI, USB a bezpečnostní zásuvka 230V. 

Panely jsou vyráběny ve standardních modifikacích pro možnost 

výběru dle konkrétní potřeby uživatele.

Bezpečnost
Při použití síťové zásuvky 230V v žákovských lavicích je bezpodmínečně 

nutné tyto zásuvky jistit jističem a proudovým chráničem. Kompletní 

jištění zásuvek spolu s ovládacími stykači je umístěné v rozvaděči 

učebny. Stykače je možno ovládat dálkově z bezpečnostního modulu 

MO8-UF a v případě nebezpečí je vypnout tlačítkem TOTAL STOP. 

Modul M08-UF je nutným přístrojem pro hlavní ovládání modulů 

MDC-01, MAC-01 a MAC-02.

Modul MDC-01
Stejnosměrný zdroj s plynulou regulací napětí v rozsahu 0 ÷ 30V.

Možnost nastavení omezení proudu od 0,1 ÷ 10A.

Indikace proudového omezení blikající desetinnou tečkou a vypínatelnou akustickou 

signalizací.

Zdroj je vybaven měřicími přístroji pro napětí a proud.

Výstup zdroje je ovládán tlačítkem s kontrolkou pro odpojení napájení lavic bez 

nutnosti vypínat zdroj.

Modul MAC-01
Regulovaný zdroj střídavého napětí odděleného od napájecí sítě.

Střídavé napětí v rozsahu cca 0 ÷ 24V.

Celkový maximální odběr proudu 10A.

12 samostatných výstupů, každý jištěný pojistkou 2A.

Hlavní vypínač s indikací zapnutí podsvícením.

Indikace výstupního proudu a napětí analogovými ukazateli.

Modul MAC-02
Regulovaný zdroj střídavého napětí odděleného od napájecí sítě.

Střídavé napětí v rozsahu cca 0 ÷ 24V.

Celkový maximální odběr proudu 10A.

12 samostatných výstupů, každý jištěný pojistkou 2A.

Hlavní vypínač s indikací zapnutí podsvícením.

Indikace výstupního proudu a napětí digitálními ukazateli.

Typ DC AC 230V LAN USB HDMI orientace rozměry (mm)

ZSF-01 H 200 x 100

ZSF-02 H 200 x 100

ZSF-03 H 200 x 100

ZSF-04 H 200 x 100

ZSF-05 H 250 x 100

ZSF-06 H 200 x 100

ZSF-10 V 100 x 200

ZSF-20 V 100 x 200

ZSF-30 V 100 x 200

ZSF-40 V 100 x 200

ZSF-50 V 100 x 250

ZSF-60 V 100 x 200

 Obsahuje

Soubor panelů Energetik platný ke dni tisku katalogu. Pro aktuální informace se prosím obraťte na svého prodejce.

 Volitelné  Neobsahuje
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