
 

 

2802 

 
Spanningconverter 24VAC/24VDC-36VDC naar 12V/1.5A 
 

 
 

Elke kabel, lang of kort, combicoax of UTP, geeft spanningsverlies. Een beetje verlies is geen 
probleem. De meeste (12V) camera’s hebben een tolerantie van +/- 25% en werken nog bij 9 
volt – maar dat is dan wel echt op het randje. 10 volt is een veilige marge. 
 
In de datasheet van uw camera staat het vermogen in watts welke uw camera maximaal 
verbruikt, bij nacht, bij ingeschakeld infrarood. Een kleine camera is bijvoorbeeld 3 watt, een 
grotere 8 watt. De opgenomen stroom in ampere’s laat zich dan uitrekenen door het wattage te 
delen door de spanning van 12V. Dan komen we uit op 0,25A (3 watt camera) en 0,67A (8 watt 
camera). 
 
De weerstand van de kabel kunt u opmeten met een ohmmeter. Sluit aan 1 kant de aders even 
kort, en aan de andere kant meet u dan de totale weerstand. Is de weerstand lager dan 3-4 ohm, 
dan hoeft u zich zelden zorgen te maken en zullen vrijwel alle camera’s werken. Bij de kleinere 
camera’s is zelfs een weerstand van 8 ohm geen probleem. Gebruikt u kant en klare combikabels, 
dan is er tot 30 meter zelden een probleem te verwachten en met lichtere camera’s is ook 40 
meter geen enkel probleem. De weerstand van de combicoaxkabels zijn in de webshop vermeld. 
 
Gaat u zeer lange bekabeling aanleggen, dan kan het geen kwaad even stil te staan bij de totale 
weerstand en het stroomverbruik van de camera. Combicoax is ongeveer 8 ohm per 100 meter. 
 
De opgenomen stroom en de weerstand van de kabel bepalen het spanningsverlies. Die kunt u 
uitrekenen door de stroom te vermenigvuldigen met de weerstand. Heeft u een combicoaxkabel 
van 100 meter, dan is de weerstand 8 ohm. Voor de kleine camera is het spanningverlies 0.25 x 8 
= 2 volt. Dat verlies is nog acceptabel. Voor de grotere camera is het spanningsverlies 0.67 x 8 = 
5.3 volt. Dan blijft er van de 12 volt veel te weinig over, en de camera zal niet werken.  
 
Als het spanningsverlies te groot is, dan kunt u het beste overschakelen naar 24 volt, 
gelijkspanning of wisselspanning. Gebruik dan deze converter, om aan het einde van de kabel de 
24V weer om te zetten naar 12V. Sommige (meestal zwaardere camera’s) kunnen direct met 24V 
overweg. Raadpleeg daarvoor de datasheet van de camera. 
 
Sluit de 24V aan op het witte en grijze contact van de converter. Plus en min is daarbij niet 
belangrijk, er zit namelijk een gelijkrichter in de converter. Het zwarte contact is loos, is niet 
aangesloten en heeft geen functie. 
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