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Napájecí zdroje MEAN WELL
série HDR

Jističový profil zdroje HDR 

DIN lišta TS-35

SSvětový výrobce napájecích zdrojů MEAN WELL 
představuje novinku mezi spínanými napáje-
cími zdroji určenými k montáži na DIN lištu pro 
průmyslové aplikace i pro systémy řízení do-
mácností
První generace napájecích zdrojů výrobce MEAN WELL DR- 15, 
DR-30, DR-60, DR-100 jističového profilu v plastové krabičce ur-
čených k montáži na DIN lištu má svého nástupce. Více než 15 
let se řadí mezi nejžádanější napájecí zdroje zejména díky izolační 
třídě II. S cílem nepřetržitě poskytovat zákazníkům účinnější a roz-
měrově výhodnější napájecí zdroje výrobce MEAN WELL vyvinul 
novou generaci zdrojů HDR jističového profilu na DIN lištu nabíze-
nou o výkonech 15 W, 30 W, 60 W a 100 W pod označením HDR-
15, HDR-30, HDR-60 a HDR-100. 

Série HDR vychází z původní série DR, stejného provedení v plas-
tové krabičce stupňovitého výrazně zeštíhleného tvaru zaručují-

cího nezanedbatelnou úsporu místa v rozvaděči. Zdroje série HDR 
jsou vhodné k instalaci na DIN lištu TS-35/7,5 nebo TS-35/15. Dis-
ponují jedinečnými rozměry při výšce 90mm a šířce pouze 1M až 
4M (17,5 mm/35,0 mm/52,5 mm/70 mm), nízkou spotřebou ener-
gie bez zátěže (<0,3 W) a vysokou účinností (až 91%). 

Vybaveny jsou režimem konstantního proudu chránícím proti pře-
tížení indukčních nebo kapacitních zařízení, rovněž ochranou proti 
zkratu a přepětí.

Zdroje série HDR pracují se vstupním napětím v rozsahu 85~264VAC 
a nabízí ucelenou řadu modelů výstupního stejnosměrného napětí 
5 V/12 V/15 V/24 V/48 V s možností jeho nastavení interním trim-
rem, se širokým rozsahem provozních teplot od -30 do + 70 ˚C. 
Všechny modely zdrojů HDR jsou izolační třídy II, jedná se o zaří-
zení s dvojitou izolací bez nutnosti připojení zemnícího vodiče zna-
čená symbolem dvojitého čtverce. Vyhovují normě EN61000-3-2 
třídy A vztahujicí se k elektromagnetické kompatibilitě, k omeze-
ním harmonického proudu a splňuje úplné bezpečnostní předpisy 
dle norem UL60950-1, UL508, TUV EN61558-1, EN61558-2-16, 
IEC60950-1; v souladu s EN50178, TUV EN60950-1.

Díky vlastnostem nejvyšší úrovně, úplným bezpečnostním před-
pisům a konkurenčním cenám je série HDR předurčena stát se 
nejlepší volbou napájení v oblastech automatizace budov, průmys-
lových řídících systémů, systémů řízení domácnosti, automatizace 
výroby, pro elektromechanické přístroje a další.

Nabízíme až 8 000 různých modelů zdrojů. 
Výrobce MEAN WELL – spolehlivým partnerem 
v oblasti napájení více než 35 let.
www.mean-well.cz


