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DE 06-12 Sieťový zdroj 12V / 0.5A 
Tento zdroj je určený na napájanie bezdrôtových klávesníc, prípadne iných 
12V zariadení, napr. GSM komunikátorov (GD-0x) a prijímačov UC firmy 
Jablotron. Rozmery zdroja umožňujú jeho umiestnenie do štandardnej 
elektroinštalačnej krabice pod omietku (KU-68). Spodné diely vyššie 
uvedených výrobkov Jablotron sú pripravené pre montáž na štandardizované 
elektroinštalačné krabice. Zdroj možno umiestniť aj do rozvodných skríň 
(upevní sa pomocou dvoch skrutiek M3). Má pohyblivý prívod zakončený 
sieťovou vidlicou s dĺžkou 1,1m. 
 

 

 
 

Zariadenie musí inštalovať technik s príslušnou 
elektrotechnickou kvalifikáciou. 

 

Technické parametre 
Napájacie napätie 100 – 240 V st., trieda ochrany II 
Výstupné napätie 12V js (±2%) 
Výstupný prúd 500 mA 
Špičkový výstupný prúd T < 5 min  1000 mA 
Výstupný výkon max. 12 W 

Ochrana proti skratu a teplotnému preťaženiu áno 
Krytie IP64 
Rozmery 50 x 48 x 25 mm 
Prívodný kábel  dĺžka 1,1 m (230V), priemer 1,3 mm 
Pracovné prostredie podľa STN EN 50131-1 trieda II. – vnútorné všeobecné 
Rozsah pracovných teplôt -10°C až 40°C 
Ďalej spĺňa STN EN 60950-1, STN EN 50130-4, STN EN 55022 
 
JABLOTRON ALARMS a.s. prehlasuje, že výrobok DE06-12 je navrhnutý a 
vyrobený v zhode s harmonizačnými právnymi predpismi Európskej únie: 
smernica č.: 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU, ak je použitý podľa jeho 
určenia. Originál prehlásenia o zhode nájdete na stránke www.jablotron.sk. 

 
Poznámka: Ak sa užívateľ rozhodne tohto zariadenia zbaviť, stáva sa elektroodpadom. 

Symbol  uvedený na výrobku znamená, že hoci výrobok neobsahuje žiadne škodlivé 
materiály, nemožno ho miešať s komunálnym odpadom, ale je ho potrebné odovzdať na 
zbernom mieste elektroodpadu. Zoznam zberných miest je dostupný na príslušných 
Obvodných úradoch životného prostredia. Prípadne ho 
možno spätným odberom odovzdať predajcovi pri kúpe 
nového zariadenia toho istého druhu. Podmienkou vrátenia 
je, že odovzdávané zariadenie (elektroodpad) je 
v kompletnom stave v akom bolo pri kúpe. Úlohou zberu 
elektroodpadu je jeho materiálové zhodnotenie, vrátane 
bezpečnej a ekologickej likvidácie, ktorou sa vylúči možný 
negatívny vplyv na životné prostredie a zdravie ľudí.  

http://www.jablotron.sk/

