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Fontes de força série TF
FONTE DE FORÇA PARA UMA CÂMERA DE 24 VCA, AMBIENTE INTERNO

Características do produto  
• Econômica

• Saída de 20 ou 50 VA

• Proteção de fusível

• Fonte de força da classe 2

A fonte de força série TF é uma fonte de força classe 2, de
24 VCA ideal para utilização em aplicações de câmera fixa.

Para atender aos diferentes requisitos de instalação, há dois
modelos disponíveis. O TF2000 fornece saída 20 VA e o TF9000
fornece saída de 50 VA.

Estas fontes de força econômicas, que são somente para uso
interno, são conectadas em qualquer tomada de força duplex de
parede de 120 VCA que tenha um parafuso central. Um parafuso de
montagem na parte superior da fonte de força substitui o parafuso
do centro da tampa da tomada para prender a fonte de força com
segurança à caixa da tomada.

Dois terminais de parafuso na fonte de força permitem uma
conexão fácil da saída de 24 VCA para uma ou mais câmeras.

Um fusível dentro da unidade vedada proporciona proteção contra
falhas da fonte de força ou da câmera.
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OBSERVAÇÃO: OS VALORES ENTRE PARÊNTESES ESTÃO EM CENTÍMETROS;
                            TODOS OS DEMAIS ESTÃO EM POLEGADAS.

TF2000



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Escritório Central Internacional da Pelco:
3500 Pelco Way, Clovis, Califórnia 93612-5699 EUA
EUA e Canadá Tel.: (800) 289-9100 • FAX: (800) 289-9150
Internacionais Tel.: +1 (559) 292-1981 • FAX: +1 (559) 348-1120
www.pelco.com

MODELOS
TF2000 Fonte de força de câmera para ambiente 

interno, entrada de 120 VCA
Uma saída de 24 VCA com fusível, 20 VA

TF9000 Idêntico ao TF2000, porém com saída de 50 VA

ELÉTRICA
Tensão de entrada 120 VCA, 60 Hz
Tensão de saída 24 VCA
Tensão de saída

TF2000 20 VA
TF9000 50 VA

Proteção de sobrecarga Fusível interno (não aproveitável)
Conectores de entrada Duas lâminas
Conectores de saída Dois terminais de parafusos
Recomendações de
distâncias de fiação Veja a tabela abaixo

As seguintes distâncias são as máximas recomendadas (transformador para 
carga) e são calculadas com 10% de queda de tensão. (Dez por cento é 
geralmente o máximo permitido de queda de tensão para dispositivos 
alimentados por CA.) As distâncias são calculadas em pés; os valores entre 
parênteses estão em metros.

Tabela de distância de fiação recomendada

GERAL
Construção Plástico
Acabamento Bege
Ambiente Interno
Peso da unidade 

TF2000 0,80 lb (0,36 kg)
TF9000 1,70 lb (0,76 kg)

Peso com a embalagem
TF2000 1 lb (0,45 kg)
TF9000 2 lb (0,91 kg)

 Tensão
de entrada

Total VA
consumido

Bitola do cabo

20 AWG
(0,5 mm2)

18 AWG
(1,0 mm2)

16 AWG
(1,5 mm2)

24 VCA 10
20
50

283
141
56

(86)
(42)
(17)

451
225
90

(137)
(68)
(27)

716
358
143

(218)
(109)
(43)
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