
  

DWS safe & secure BV  versie 0215V1.0       service@dwsolutions.nl  

  

 
   DWS safe & secure BV 
   Denariusstraat 21F 
   4903RC Oosterhout (NB) 
   Nederland 
 
 

 
TEL: +31 (0) 162 515604 
FAX: +31 (0) 162 516230 
Info@dwsolutions.nl 
www.dwsolutions.nl 
 

Model NVK-12/3 13.8Vdc gestabiliseerde netvoeding. 
   
Eigenschappen:  
Hoogwaardige netvoeding t.b.v. inbraak-, alarm-, toegangscontrole- en overige algemene beveilings 
toepassingen. Gebaseerd op een stabiele 13.8Vdc uitgang, die continue belastbaar is en tevens de 
mogelijkheid geeft om een externe back up accu u op te laden, op basis van 0,5A. De hoofdaansluiting is 
geschikt voor een breed scala aansluitspanningen. De toegepaste omvormer is zeer zuinig in gebruik. 
Door de compacte behuizing is hij elegant weg te werken en is hij tevens voorzien van genoeg ruimte om 
diverse componenten en bekabeling in weg te werken. De netvoeding is onderhoudsvrij.  
 
• Continue belastbare uitgang 
• Externe uitgang 0.5A voor toepassing van noodaccu 
• Universele aansluitspanning 90-264Vac 
• Hoogwaardige en efficiënte elektronica componenten, die de warmte en de kosten reduceren 
• Zeer veilig door afgeschermde elektronische componenten 
• Modulaire opbouw voor makkelijke installatie en onderhoud 
• Volledig elektronisch beveiligd tegen overbelasting en/of kortsluiting 
• Signaleringscontact voor onbevoegde kast opening 
• Groene LED indicatie voor algemene correcte werking  
• Rode LED indicatie voor algemene storing 
 
Richtlijnen  
Deze netvoeding voldoet aan de onderstaande normen en Europese richtlijnen: 
Low Voltage 2006/95/EC  EMC 2004/108/EC    WEEE 2002/96/EC         RoHs 2002/95/EC 
 
 
Ingang specificatie  
Aansluitspanning (algemeen) 100-240Vac 
Aansluitspanning (operationeel) 90-264Vac 
Frequentie  50-60Hz 
Max amperage Zie specificaties tabel 
Algemene zekering Zie specificaties tabel 
Maximaal stand-by vermogen 0.5W (onbelast van accu en uitgang) 
 
 
 
 
 
 

mailto:Info@dwsolutions.nl�
http://www.dwsolutions.nl/�


  

DWS safe & secure BV  versie 0215V1.0       service@dwsolutions.nl  

 
Uitgang specificatie 
Voltage 13.4 – 14.2vdc (13.8vdc nominaal)  

10.0 – 12.3vdc (met aangesloten accu) 
Maximale belastbaarheid Zie specificaties tabel 
Rimpel 150 mV pk-pk max 
Belastbaarheid uitgang Zie specificaties tabel 
Overbelasting Elektronisch geregelde “power off”beveiliging bij 

kortsluiting 

Stand-by accu 
Accu model 12V gesloten lood accu 
Accu capaciteit 8Ah 
Accu laadt zekering ter 
bescherming 

F1.0A 20mm glas 

LED indicatie 
Algemene LED (groen)  Altijd actief bij aansluitspanning  
Storings LED (rood) Storings LED: Uitgang wordt overbelast of accu 

heeft niet genoeg capaciteit (accu moet aangesloten 
zijn) 

Signaleringscontact  
Bij openen deksel N.O. potentiaalvrij contact (Zie tabel voor belasting). 

 

Specificaties model NVK-12/3 in tabelvorm 
Zekering aantal 1 Stand-by LED  √ 
Afmetingen 
b x h x d (mm)  230 x 200 x 80 Storing LED √ 

Accu capaciteit   
1 x NP7 (8Ah) 

Max verbruik hoofd 
aansluiting (90Vac) 1.2A 

Gewicht (kg) 
(exclusief accu) 

 Zekering hoofd 
aansluiting T2.0A 

2.0 Zekering uitgang F3.15A 
Belastbaarheid uitgang 

3A Belastbaarheid 
schakelcontact 

0.05A 
24vdc 

Belastbaarheid uitgang 
accu 0.5A   

Omgeving  
Temperatuur -10 to +40°C  (in bedrijf)  95% luchtvochtigheid 

-20 to +80°C  (bij opslag) 

Aansluitingen 
+LOAD + aansluiting van de uitgang   
-LOAD - aansluiting van de uitgang  
+BATT + (rood) naar de + van de accu 
-BATT - (zwarte) naar de – van de accu 
 Tamper Potentiaalvrij signaleringscontact 
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Installatie instructies 
Deze netvoeding is alleen geschikt voor permanente installatie. De netvoeding is niet geschikt voor 
buiten toepassing. De netvoeding moet geaard 
Zorg dat de externe apparatuur nog niet actief is voordat u deze aansluit op de netvoeding. De 
netvoeding dient door een gekwalificeerd persoon te worden aangesloten, waarbij de bijbehorende 
geldige normen en reglementen dienen te worden nageleefd.  

worden aangesloten.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
             NVK 12/3    
 

 
Montage 
1) Bij montage dient men rekening te houden met de vermelde vrije ruimte, als aangegeven. 
2) De hoofdaansluitkabel (230VAC)en de resterende kabels apart van elkaar in de kast aanbrengen. 
3) Gebruik wartels en kabelbinders.  
 
Hoofdaansluiting 
4) Sluit op een correcte wijze de hoofdleiding aan de connector, Aarde, L en N (minimum 0.5mm2 [3A], 

300/500Vac). Activeer de aansluitspanning. 
5) Controleer bij het actief maken van de hoofdspanning of de groene LED van de MAIN power brand. 

Check tevens op de uitgangen of hier 13.8Vdc aanwezig is. 
6) Deactiveer de aansluitspanning. 
 
Aansluiting uitgang (load) 
7) Bij het aansluiten dient u rekening te houden met de juiste polariteit + en -. 
8)  Activeer de aansluitspanning en controleer of de groene LED van de MAIN power brand. 
9) OPM: De rode LED van de storingsmelding zal waarschijnlijk gaan branden, dit omdat de accu nog 

niet is aangesloten. 
10) Controleer of de uitgang “load”correct werkt. 
11) Deactiveer de aansluitspanning. 
 
Back-up accu 
12) De accu is niet inbegrepen. Indien u deze toepast als noodvoeding /back-up bij spanningsuitval,  

let dan op dat de polariteit van de accu aansluiting op een juiste wijze wordt aangesloten. 
 + is rood, - is zwart. 

13) Activeer de aansluitspanning en controleer of de groene LED van de MAIN power brand. 
14) Controleer of de rode LED van de FAULT indicatie niet brand. 
15) Deactiveer de aansluitspanning. Controleer of de spanning op de uitgangen blijft bestaan en de 

groene MAIN LED indicatie niet brand. OPM: Accu dient wel opgeladen te zijn om de correcte 
aansluitspanning op de uitgangen te meten. 

16) Activeer de aansluitspanning. Groene LED van de MAIN power dient te branden. 
17) Verwijder de zekering bij de “load “ uitgang en controleer of de rode LED van FAULT brand. 
18) Plaats de zekering weer terug en controleer of de rode LED niet meer brand. 
 
Tamper contact 
19) Controleer de veer van het signaleringscontact (tamper) of deze op een juiste manier door de 

deksel wordt ingedrukt. Controleer het potentiaalvrij contact correct werkt op basis van: 
- een gesloten contact als de deksel dicht is 
- een open contact als de deksel open is 

20) Sluit de deksel en schroef deze correct dicht. 
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In bedrijf stellen  
De netvoeding dient door gekwalificeerd personeel in bedrijf te worden gesteld en gecontroleerd. De 
netvoeding is niet onderhevig aan service componenten en is onderhoudsvrij. 
De groene MAIN LED brand als de spanning aanwezig is en er geen problemen voordoen.  
Indien er een probleem voordoet, dan licht de rode FAULT LED op. 
 
Service  
De enige periodieke controle is het testen van de capaciteit van de accu en deze indien nodig vervangen. 
Voor de technische gegevens van de accu en de bijbehorende levensduur, verwijzen wij naar de 
documentatie van de toegepaste accu.   
  
Indien de uitgang van de netvoeding niet correct functioneert, dan dient u te controleren of er ergens 
kortsluiting wordt gemaakt. Indien kortsluiting het probleem is, dan dient u dit eerst te verhelpen alvorens 
de netvoeding opnieuw op spanning te zetten. De kortsluiting kan ervoor gezorgd hebben dat de zekering 
vervangen dient te worden. Zie de specificatie tabel welk model zekering u dient te vervangen. 
 

BELANGRIJK 
Er is een mogelijk explosie gevaar indien er een verkeerd model accu 

wordt toegepast. Gebruik een gesloten lood accu.   
Voer gebruikte accu’s af volgens de reglementen van de fabrikant 
Mogelijke nationale reglementen rondom netvoedingen en accu’s 

dienen te worden nageleefd.  
 
 

 
 
 
       Optioneel:  
       Besturingsprint         A  
       NZST80069 of         N  
       NZAST0020         L   UIT  ACCU TAMPER 
       +   -    +   -     n. c 
 
               zwart 
                   rood 
 
       +  
        -  
 * zie aansluitschema    
   besturingsprint 
 
 
 
 
 
Mogelijke wijzigingen in specificaties kunnen worden doorgevoerd, zonder aankondiging vooraf. 

Accu 12V max.8Ah 
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