
Voedingen 

FSNT14-12V/12W

B

Temperatuur op de montageplaats: 
-20°C tot +50°C. 
Temperatuur bij opslag: -25°C tot +70°C. 
Relatieve vochtigheid:  
jaargemiddelde < 75%.

30 014 062 - 2

Deze toestellen mogen enkel en alleen 

geïnstalleerd worden door een gediplo-

meerde electro-vakman, zo niet bestaat 

het gevaar van brand of elektrocutie!

Nominale belasting 12 W.  
Slechts 0,2 Watt stand-by verlies.

Modulair toestel voor montage op Din-rail 
DIN-EN 60715 TH35. 1 module = 18 mm breed 
en 58 mm diep. 
Indien de totale vermogensbehoefte van een 
Bussysteem met FAM14 en/of met FTS14 hoger 
is dan 8 W, dan zijn er bijkomende voedingen 
FSNT14-12V/12W nodig. Deze voeden elk een 
groep van actoren die gescheiden worden 
door een scheidingsbruggetje op de FSNT14.
De levering omvat 1 scheidingsbruggetje TB14 
van 1 module, 1 bruggetje van 1,5 module en 
een afstandsstuk DS14.
Bij een belasting groter dan 50% van de 
 nominale belasting en altijd bij naast elkaar 
gemonteerde voedingen vanaf 12W en bij 
dimmers is het wenselijk om aan beide zijden 
een ½ module verluchtingsafstand te res-
pecteren met de afstandsstuk DS14. Deze 
en een lang bruggetje worden daarom bijge-
leverd. 
Ingangsspanning 230V (-20% tot +10%). 
Werkbereik 83%.
Gestabiliseerde uitgangsspanning ±1%, kleine 
rimpel. Kortsluitvast. 
Beveiligd tegen overbelasting en overtem-
peratuur dankzij uitschakelen met auto-
matische inschakelfunctie na het verdwijnen 
van de fout (autorecovery functie).
Deze voeding kan ook gebruikt worden voor 
redundant gebruik. Daarvoor mag slechts  
1 stuk FSNT14 parallel aan de geïntegreerde 
voeding van de FAM14 en FTS14KS aangesloten 

worden en met een normaal bruggetje ver-
bonden worden.
Om een optimale verdeling van de belasting 
te garanderen, plaatst men, indien mogelijk, 
de FSNT14 naast de laatste busactor.
Men kan deze modulaire voeding gebruiken 
als vervanging van een overbelast of defect 
voedingsgedeelte van een FAM14 (linker 
 gedeelte):
1) Voedingspanning afschakelen.
2)  De aansluitkabel N en L losmaken van 

de FAM14.
3)  Het bruggetje en de afsluitweerstand 

verwijderen van de FAM14 en de FAM14 
losmaken van de DIN-rail.

4)  Met een smalle schroevendraaier de 
beide helften van de FAM14 losmaken.

5)  Het frontplaatje van de FSNT14 verwijderen.
6)  Het frontplaatje van de linker helft van 

de FAM14 wegnemen en deze op de 
FSNT14 vastklikken.

7)  De 'FSNT14' samenvoegen met de 
 rechter helft van de FAM14 en deze op 
de DIN-rail klikken.

8)  De aansluitkabel opnieuw bevestigen 
aan de klemmen N en L van de FAM14.

9)  Het bruggetje en de afsluitweerstand 
terugplaatsen op de FAM14.

10)  De voedingsspanning opnieuw 
 inschakelen.

Technische gegevens

Rimpel 100 mV
Beschermingsgraad II
Beschermingswijze IP20
Inschakelstroom 1) 18 A/230 V
Kortstondige overbelasting 160-200%
Overspanningsbeveiliging 140-170%
1) Bij schakeling aan de primaire zijde 2 ms. Bewaar dit document voor later gebruik! 
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