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Блоки живлення ELF RP-MJ вуличні із захистом від дощу 
Інструкція по експлуатації  

 

  

 
Призначені для забезпечення загального або роздільного живлення світлодіодного обладнання постійним струмом необхідної напруги 
12 В від мережі змінного струму. 
Особливості: 
- Ступінь пиловологозахисту: IP43, підходить для внутрішнього та зовнішнього застосування (при дотриманні рекомендацій з монтажу); 
- Вентиляторна система охолодження за рахунок вбудованого кулера (у деяких моделей) та/або вільної конвекції повітря; 
- Металевий корпус покращує тепловідведення; 
- Вбудований захист: від навантаження, короткого замикання, підвищеної напруги; 
- Перевірка 100% виробів на виробництві в умовах максимальної температури та при максимальному навантаженні 

 
Технічні характеристики 

Модель 
ELF- 

RP12060-MJ 
ELF- 

RP12100-MJ 
ELF- 

RP12150-MJ 
ELF- 

RP12200-MJ 
ELF- 

RP12250-MJ 
ELF- 

RP12400-MJ 
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Напруга живлення, В 12 12 12 12 12 12 

Сила струму, А 5.0 8.33 12.5 16.7 20.0 33.0 

Потужність, Вт 60 100 150 200 250 400 

Пульсація та шум, мВ 150 150 150 150 150 150 

Коливання напруги по мережі / навантаженню ±1% / ±1% ±1% / ±1% ±1% / ±1% ±1% / ±1% ±1% / ±1% ±1% / ±1% 

Кількість вихідних терминалів, шт. 1 1 1 1 2 3 

Час виходу на робочу потужність, мс 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

 
В

Х
О

Д
 

Напруга, В 198-242 198-242 198-242 198-242 198-242 198-242 

Частота, Гц 47-63 47-63 47-63 47-63 47-63 47-63 

Коефіцієнт потужності ≥0.45 ≥0.45 ≥0.45 ≥0.45 ≥0.45 ≥0.45 

КПД 83% 85% 85% 85% 86% 84% 

Сила струму, А 0.6 1.0 1.5 2.0 2.5 4.0 

Пусковий струм, А 80 80 80 80 80 80 

Струм витоку, мА <3.5 <3.5 <3.5 <3.5 <3.5 <3.5 

Перегрузка  105-120%; обмеження сили струму; автоматичне відновлення після зниження навантаження 

Коротке замикання                  відключення; автоматичне відновлення працездатності після усунення несправності Підвищена 

напруга                           відключення; автоматичне відновлення  працездатності  після усунення несправності Перегрів 

  - 

 

 

 

 

 

 
 Габарити, мм 143 × 77 × 45 143 × 77 × 45 176 × 77 × 45 176 × 77 × 45 176 × 100 × 50 212 × 121 × 50 

Маса, г 252 255 320 360 460 655 
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 Температура експлуатації, °C от -25 до +50 от -25 до +50 от -25 до +50 от -25 до +50 от -25 до +50 от -25 до +50 

Температура зберігання, °C от -40 до +80 от -40 до +80 от -40 до +80 от -40 до +80 от -40 до +80 от -40 до +80 

Відносна вологість 5-90% 5-90% 5-90% 5-90% 5-90% 5-90% 
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1. Належно обчисліть загальне енергоспоживання 

навантажень і з'єднайте їх з відповідним джерелом 

живлення. Сумарне енергоспоживання 

навантажень, що підключаються, не повинно 

перевищувати 80% від номінальної (максимальної) 

потужності блоку живлення. 

2. Не навантажуйте блоки живлення більше 80% його 

максимальної потужності. Враховуйте, що з підвищенням 

температури навколишнього середовища максимальна 

потужність блоку живлення знижується (Мал. 1).  

3. Зниження показників вхідної напруги може призвести до 

зменшення номінальних характеристик виробу (Рис 2). 

Перед установкою блока живлення ОБОВ'ЯЗКОВО 

перевірте характеристики мережі живлення. 

4. Не дозволяється використовувати блок живлення спільно з 

регуляторами освітлення (димерами), що увімкнені по 

мережі ~230В 

5.  КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЕНО встановлювати герметичні 

блоки живлення в умовах з високими температурами 

навколишнього середовища - замкнені простори, що не 

вентилюються, (об'ємні рекламні конструкції, в погано 

провітрювані ніші, герметичні короби тощо). 

6. Дотримуйтесь умов експлуатації обладнання: 

• рекомендованої температури навколишнього середовища, 

• відсутності в повітрі парів та домішок агресивних речовин 

(кислот, лугів тощо). 

7. Не рекомендується використовувати матеріали, що 

перешкоджають відводу та розсіюванню тепла, що 

виділяється приладами (ПВХ, листові пластики, дерево 

тощо); 

8. При встановленні всередині приміщення поверхня, що 

випромінює тепло, повинна бути спрямована у 

вентильований бік. 

9.  Не встановлюйте блок живлення поблизу 

нагрівальних приладів або гарячих поверхонь. 

10. Для природної вентиляції забезпечте щонайменше 5 см 

вільного простору навколо блока живлення. У разі 

неможливості забезпечити вільний простір, 

використовуйте примусову вентиляцію. 

11. При установці кількох приладів в одному місці необхідно 

залишати зазор між джерелами живлення щонайменше 5 

сантиметрів. 

12. Не розташовуйте блок живлення впритул до навантаження. 

13. Не допускайте впливу прямих сонячних променів на 

поверхню блоку живлення. Встановлюйте їх під навісом. 

14. Не розміщуйте блок живлення в місцях, де може 

накопичуватися вода. Знаходження блоку у воді (калюжа, 

сніг) викликає руйнівні електрохімічні процеси. 

15. Якщо вибрати місце встановлення блока живлення, 

передбачте можливість обслуговування. Не 

встановлюйте блок у місцях, доступ до яких буде згодом 

неможливим. 

16. При експлуатації необхідно дотримуватись вимог ГОСТ 

12.3. 019-80, «Правил технічної експлуатації 

електроустановок споживачів» та «Правил техніки 

безпеки при експлуатації електроустановок споживачів». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Мал. 1. – Графік залежності номінальної потужності блоків 

живлення від коливань температуры навколишнього 

середовища. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Вхідна напруга (В перем./50Гц) 

Рис. 2. – Графік залежності номінальної потужності блоків 

живлення від коливань вхідної напруги. 
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1. Щоб запобігти ураженню електричним струмом, 

вимкніть електроживлення перед початком роботи. Усі 

роботи повинні проводитись лише кваліфікованим 

спеціалістом. 

2. Вийміть блок живлення з упаковки та переконайтеся у 

відсутності механічних пошкоджень. 

3. Переконайтеся, що вихідна напруга та потужність блоку 

живлення відповідає навантаженню, що підключається. 

4. Використовуючи монтажні елементи кріплення, 

встановіть прилад на штатне місце та закріпіть його. 

5. Прокладіть лінії зв'язку, призначені для з'єднання приладу з 

живленням та навантаженнями. При виконанні 

монтажних робіт необхідно застосовувати тільки 

стандартний інструмент. 

6. Виріб має вхідні та вихідні монтажні схеми або 

термінали. Термінал з маркуванням "Input" (вхід) є 

вхідним; з'єднайте його з відповідним живильним 

проводом. Термінал з маркуванням "Output" (вихід) є 

вихідним; з'єднайте його з відповідним навантаженням. 

Провід на виході з позначкою «+» з'єднайте з позитивним 

проводом навантаження, а провід на виході з міткою «-» - 

з мінусовим проводом навантаження 

• Для об'єктів (електроустановок), у яких застосовано 

принцип ізольованої нейтралі (Мал. 4). 

ВАЖЛИВО: При цьому способі підключення до 
вхідного терміналу виробу підключаються всі дроти лінії 
зв'язку (фаза, нуль, заземлення), призначеної для подачі 
напруги живлення на виріб (Мал. 4). Підключення 
заземлюючого дроту є обов'язковим! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ВАЖЛИВО: подача напруги мережі 220 В (перем.) 
на вихідні дроти обов'язково призведе до виходу блоку 
живлення з ладу! 

7. Підключення до мережі живлення здійснюється 

відповідно до схеми підключення: 

• • Для об'єктів (електроустановок), у яких застосовано 

принцип глухозаземленої нейтралі (Мал. 3). 

ВАЖЛИВО: При цьому способі підключення 
заземлюючий провід об'єднується з нульовим 
проводом на вхідному терміналі виробу і приєднуються 
до нульового проводу лінії зв'язку, призначеної для подачі 
напруги живлення на виріб. Заземлюючий провід лінії 
зв'язку, призначеної для подачі напруги живлення на 
виріб, обрізається та ізолюється. 

 

 

 



Схемы підключення навантажень до вихідних терминалів блоків 
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Мал. 5 

 

Мал. 6 

ВАЖЛИВО: При використанні кількох блоків живлення 
в одній рекламній конструкції об'єднання блоків 
живлення з мінусового дроту терміналу «Вихід» (Output), 
як показано на Рис. 8, є обов'язковим! 

Мал. 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Мал. 8 

 

 
 

 За рекомендованих умов експлуатації гарантійний період 

приладу становить 2 роки з поставки. 

У разі виявлення будь-якого дефекту блоку живлення 

протягом гарантійного періоду, ми безкоштовно замінимо 

вам несправний виріб на справне того ж типу за умови, що 

ми перевіримо несправний прилад і переконаємося, що 

збій у роботі викликаний низькою якістю джерела живлення. 

В одному з таких випадків покупець не зможе скористатися 

гарантією: 

1. Недотримання цих вимог та рекомендацій щодо 

встановлення та експлуатації виробу. 

2. Виріб зіпсований внаслідок неправильної експлуатації. 

3. Виріб зіпсований внаслідок розбирання виробу або його 

частин користувачем, без письмового дозволу. 

4. 4. Корпус виробу пошкоджено або деформовано. 

5. 5. Виріб зіпсований внаслідок некоректного 

підключення лінії зв'язку, призначеної для живлення 

виробу. 

6. 6. Виріб зіпсований внаслідок некоректного 

підключення навантажень. 

7. 7. Параметри вхідної напруги не відповідають 

діапазону, заявленому в паспорті виробу. 

Компанія не несе відповідальності за зобов'язання 

третьої сторони внаслідок неправильного монтажу, 

неналежної експлуатації або використання пізніше 

гарантійного терміну. 

   

  виріб 

   

   


