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Vlastnosti napájecího zdroje: 

 

  shodnost s normou EN50131-6 ve stupni 1, 2 a třídy 
prostředí II 

  napájecí napětí AC 230V 
  napájení bez přerušení DC 13,8V 

  místo pro akumulátor 17Ah/12V 
  proudový výkon napájecího zdroje: 

 1,4A  –  pro stupeň 1, 2 * 

 3A  – pro všeobecné použití ** 
(viz kapitolu 1.1) 

  lineární stabilizátor napětí  
  mikroprocesorový systém automatiky 

  kontrola výstupního napětí 
  dynamický test akumulátoru 

  kontrola plynulosti obvodu akumulátoru 
  kontrola napětí akumulátoru 
  kontrola stavu pojistky akumulátoru 

  kontrola nabíjení a údržba akumulátoru 
  ochrana akumulátoru před přílišným vybitím (UVP) 

  zajištění výstupu akumulátoru před zkratem a 
opačným zapojením 

 nabíjecí proud akumulátoru 0,4A/0,9A přepínaný 
jumperem 

  funkce START manuálního zapojení akumulátoru  
   funkce STOP manuálního vypojení během práce 

akumulátoru 
   optická signalizace LED 

  akustická signalizace  
  technický výstup EPS zániku sítě 230V- typu OC 
  technický výstup PSU signalizace poruchy napájecího 

zdroje a akumulátoru - typu OC 
  technický výstup APS indikující poruchu baterie                

– typu OC  
  možnost montáže reléového modulu MPSBS měnícího 

technické výstupu typu OC na reléové 
   regulované časy signalizace úbytku napětí sítě AC 

   ochrany: 
  proti zkratům SCP 

  proti přetížení OLP 
  proti přepětí OVP 

  před přehřátím OHP 
  proti přepětí 
  proti sabotáži 

   záruka – 5 let od data výroby 
 

 
OBSAH: 

1. Technický popis. 
1.1. Obecný popis 
1.2. Blokové zapojení 

1.3. Popis dílů a spojů napájecího zdroje  
1.4. Technické parametry 

2. Instalace. 

2.1. Požadavky 
2.2. Procedura instalace 

3. Signalizace práce napájecího zdroje . 

3.1. Optická signalizace  
3.2. Akustická signalizace  
3.3. Technické výstupy 

3.4. Technické reléové výstupy. 
4. Provoz z baterie.  
 4.1. Spuštění napájecího zdroje  z akumulátoru 

 4.2. Ochrana akumulátoru před nadměrným vybitím UVP 
 4.3. Dynamická zkouška akumulátoru 
 4.4. Doba připravenosti 

             4.5. Nabíjecí doba akumulátoru 
5. Obsluha a provoz. 
             5.1. Přepěťová ochrana OVP výstupu napájecího zdroje   

             5.2. Přetížení nebo zkrat výstupu napájecího zdroje  (zaúčinkování SCP) 
             5.3. Údržba. 
 

 
 

1. Technický popis. 
 

1.1. Obecný popis. 

Tlumivý napájecí zdroj byl navržen shodně s požadavky  normy EN50131-6 ve stupni 1, 2 a třídě prostředí 
II. Tlumivý napájecí zdroj je určený pro nepřetržité napájení poplašných systémů vyžadujících stabilizované napětí 
12V DC (+/-15%). Používaná lineární stabilizační soustava dodává napětí s  menší hladinou šumů a kratší dobou 

odpovědi na rušení, než v případě impulzního stabilizátoru.  
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V závislosti na vyžadovaném stupni ochrany poplašného systému v místě instalování výkon napájecího zdroje a 
nabíjecí proud akumulátoru je třeba určit následujícím způsobem: 

 
*Stupeň 1, 2 – pohotovostní doba 12h 

Výstupní proud 1,4A + nabíjecí proud akumulátoru 0,9A 
 

   **Všeobecného použití – pokud napájecí zdroj není montován v instalaci splňující požadavky poplašní normy podle 
EN 50131, pak povolený proudový výkon napájecího zdroje představuje: 

    
   1. Výstupní proud 3A (bez akumulátoru) 

2. Výstupní proud 2,6A + 0,4A nabíjecí proud akumulátoru  
3. Výstupní proud 2,1A + 0,9A nabíjecí proud akumulátoru  
  

        Sumární proud přijímačů  + nabíjecí proud akumulátoru představuje max. 3A. 
 

            V případě ztráty síťového napětí dochází k okamžitému přepojení na akumulátorové napájení. Napájecí zdroj je 
umístěn v přístrojové skříňce s místem pro akumulátor 17Ah/12V. Napájecí zdroj je vybaven mikrospínačem 
signalizujícím otevření dvířek. 

 
        Napájecí zdroj byl výrobně zkonfigurován pro práci v alarmových systémech stupně 1, 2 
shodně s normou PN-EN 50131-6. 
       Změna nastavení parametrů napájecího zdroje (konfigurace jumperů, nastavení výstupního 
napětí a pod.) může mít za následek ztrátu shodnosti s alarmovou normou PN-EN 50131-6. 
 

1.2. Blokové zapojení (obr.1). 

 
Obr.1. Blokové schéma napájecího zdroje.   

 
1.3. Popis dílů a spojů napájecího zdroje . 

 
          Tabulka 1. Díly desky pcb napájecího zdroje (viz obr. 2).  

Díl č. Popis dílu 

 

TAC; jumpery J1, J2 – konfigurace doby zpoždění signalizace výpadku sítě AC  

 J1= , J2=   doba zpoždění T= 0s   
 J1= , J2=   doba zpoždění T=10s 

 J1= , J2=   doba zpoždění T= 5min 
 J1= , J2=   doba zpoždění T= 1h 

 
TBAT; jumpery J1, J2 - konfigurace doby odpojení vybitého akumulátoru 

 J1= , J2=   doba zpoždění T= 20s 
 J1= , J2=   doba zpoždění T= 15min 
 J1= , J2=   doba zpoždění T= 1h 
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 J1= , J2=   chybí odpojení akumulátoru=chybí ochrana akumulátoru UVP 
Popis:  jumper nasazen,   jumper sejmutý 

 
STOP tlačítko (vypojení napájecího zdroje z akumulátoru nebo zapájení/vypojení testu 
akumulátoru) 

 Svorky ~AC~   – napájecí vstup AC  

 START tlačítko (zprovoznění napájecího zdroje z akumulátoru)  

 

 – jumper; zapojení akustické signalizace  
        - akustická signalizace zapojena  
         - akustická signalizace vypojena  
Popis:  jumper nasazen,   jumper sundaný  

 VADJ potenciometr, nastavení napětí DC 12 ÷ 14,5V 

 BUZZER – zvukový signalizátor 

 LB  – optická signalizace nabíjení akumulátoru 

 ČERVENÁ DIODA optická signalizace  

 ZELENÁ DIODA optická signalizace  

 OVP  – optická signalizace zaúčinkování přepěťového systému  

 FBAT  – pojistka v obvodu akumulátoru, F5A / 250V 

 

Svorky: 
TAMPER – mikropřepínače (kontakty) antisabotážní ochrany  
APS – technický výstup signalizace poruchy baterie 
  stav hi-Z = porucha baterie - O.K. 
  stav 0V  = stav baterie O.K. 
EPS – technický výstup signalizace výpadku sítě AC  
  stav hi-Z = porucha napájení AC  
  stav 0V               = napájení AC - O.K. 
PSU  – technický výstup signalizace poruchy napájecího zdroje  
  stav hi-Z = porucha 
  stav 0V  = práce napájecího zdroje O.K.  
+AUX-  – výstupy napájení DC (+AUX= +U, -AUX=GND) 
Popis: hi-Z – vysoká impedance, 0V – zkrat na kostru GND 

 

Jumper IBAT; - konfigurace nabíjecího proudu akumulátorů 
 IBAT = ,  Ibat =0,4 A 

 IBAT = ,  Ibat =0,9 A 
Popis:  jumper nasazen,   jumper sundán 

 

 
 

Obr. 2. Náhled desky pcb napájecího zdroje. 
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Tabulka 2. Díly napájecího zdroje (viz obr. 3). 

Díl č. Popis 

 Separační transformátor  

 Deska napájecího zdroje (tab. 1, obr. 2) 

 TAMPER;  mikropřepínač (kontakt) antisabotážní ochrany (NC) 

  L-N  kabelová průchodka  230V AC,  Ochranné propojení PE 

 FMAINS pojistka v napájecím obvodu 230V, T630mA / 250V 

 Konektory akumulátoru: +BAT = červený, - BAT = černý 

 

Obr.3. Náhled napájecího zdroje. 

 
1.4. Technické parametry:  

- elektrické parametry (tab.3) 

- mechanické parametry (tab.4) 
- bezpečnost používání (tab.5) 
- exploatační parametry (tab.6) 

 
Tabulka 3. Elektrické parametry. 
Typ napájecího zdroje: A (EPS - External Power Source),  

ochranný stupeň 1, 2, třída prostředí II 
Napájecí napětí 230V AC  / 50Hz (-15%/+10%) 
Odběr proudu 0,42A @230V AC 
Frekvence 42 W 

Výkon napájecího zdroje  11V÷ 13,8V DC – tlumivá práce 
10V÷ 13,8V DC – práce z baterií 

Výstupní napětí - pro stupeň 1, 2: 
     Io = 1,4A + 0,9A nabíjecí proud akumulátoru 
- pro všeobecné použití: 
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 Io = 3A (bez akumulátoru) 
     Io = 2,6A + 0,4A nabíjecí proud akumulátoru  
     Io = 2,1A + 0,9A nabíjecí proud akumulátoru  

Rozsah regulace výstupního napětí 11÷14,5V DC 
Tepavé napětí 20mV p-p 
Odběr proudu soustavou napájecího zdroje  15 mA max. 
Nabíjecí proud akumulátoru 0,4A /0,9A  přepínaný jumperem 

Zajištění proti zkratu SCP 

200% ÷ 250% výkonu napájecího zdroje - omezení proudu 
a/nebo poškození tavné pojistky FBAT v obvodu akumulátoru 
(vyžaduje výměnu tavné vložky) 
Automatický návrat 

Ochrana před přetížením OLP 
110% ÷ 150% (@ 25ºC ÷ 65ºC) kapacity napájecího zdroje – 
omezení proudu vratnou pojistkou PTC, opětovné ruční uvedení 
do chodu (porucha vyžaduje odpojení výstupního obvodu DC)  

Ochrana akumulátoru SCP a opačná polarizace 
připojení 

F5A- omezení proudu, tavná pojistka FBAT (porucha vyžaduje 
výměnu tavné pojistky)  

Přepěťová ochrana  Varistory 

Ochrana před přetížením OVP 
U>16,5V odpojení výstupního napětí (vypojení AUX+), 
automatické obnovení 
U>14,5V signalizace poruchy  

Ochrana akumulátoru před přílišným vybitím UVP  U<10V (± 0,5V) – odpojení svorky akumulátoru  

Ochrana proti sabotáži: 
- TAMPER; výstup signalizující otevření krytu 
napájecího zdroje  

 
- microswitch, svorky NC (kryt uzavřen), 
 0,5A@50V DC (max.) 

Technické výstupy: 
- EPS; výstup signalizující poruchu napájení AC  
 
 
 
 
- PSU; výstup signalizující výpadek napětí DC/ 
poruchu napájecího zdroje  
 
 
- APS; technický výstup signalizace poruchy baterie 

 
- typu OC: 50mA max.  
 Normální stav: hladina L (0V), 
 porucha: hladina  hi-Z,  
- zpoždění 0s÷1h – konfigurace jumperem TAC  
 
- typu OC: 50mA max.  
 Normální stav: hladina L (0V), 
 porucha: hladina hi-Z,  
 
- typu OC, 50mA max.  
 Normální stav: hladina L (0V), 
 porucha: hladina hi-Z 

Optická signalizace Diody LED: stav napájení AC/DC, porucha 
Akustická signalizace Piezoelektrický signalizátor  75dB/0,3m, zapájení jumperem 
Pojistky:  
 - FMAINS  
 - FBAT 

 
T 630mA / 250V  
F 5A / 250V 

Tabulka 4. Mechanické parametry. 

Velikost krytu 230 x 300 x 90+8 mm (obr.3)  WxHxD 

Uchycení viz obrázek 3  
Místo na akumulátor 17Ah/12V (SLA) max. 

180x165x85mm (WxHxD) max  

váha netto/brutto 3,5 / 3,7 kg 
Kryt Ocelový plech DC01 0,7mm, barva RAL9003 
Zavírání Válcový šroub (od čela) 
Spoje Síťové napájení 230V AC: Ф0,51÷2,05 (AWG 24-12), 0,5÷1,5mm2 

Výstupy: Ф0,51÷2,05 (AWG 24-12), 0,5÷1,5mm2 
Výstup akumulátoru BAT: 6,3F-0,5, 30cm 

Poznámky Kryt je vzdálený od montážního podkladu za účelem provedení kabelového vedení. 

 
Tabulka 5. Bezpečnost používání. 
Třída ochrany PN-EN 60950-1:2007 I (první) 
Stupeň ochrany PN-EN 60529: 2002 (U) IP20 

Elektrická pevnost izolace: 
- mezi vstupním obvodem (síťovým) a výstupními obvody napájecího zdroje (I/P -O/P) 
- mezi vstupním a ochranným obvodem PE (I/P-FG) 
- mezi vstupním a ochranným obvodem PE (O/P-FG) 

 
3000 V/AC min. 
1500 V/AC min. 
  500 V/AC min. 

Činný odpor izolace: 
- mezi vstupním a výstupním anebo ochranným obvodem  

 
100 MΩ, 500V/DC  
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Tabulka 6. Provozní parametry. 
Třída prostředí II. 
Provozní teplota -10ºC...+40ºC  
Skladovací teplota -20ºC...+60ºC 
Relativní vlhkost  20%...90%, bez kondensace 

Vibrace v pracovním prostředí nepřípustné 
Údery v pracovním prostředí nepřípustné 
Přímé oslunění nepřípustné 
Vibrace a nárazy během dopravy  Podle PN-83/T-42106 

 
2. Instalace. 
 

2.1 Požadavky. 

Tlumivý napájecí zdroj je určený k montáži prováděné kvalifikovaným instalatérem, který má vhodné 
(požadované a nutné pro určitý stát) povolení a pravomoc na připojování (ingerenci) insta lace 230V/AC, a 
nízkonapěťové instalace. Zařízení by mělo být instalováno v uzavřených místnostech, v souladu s II. třídou 

prostředí, ve kterých je normální vlhkost vzduchu (RH=90% max. bez kondenzace) a teplota -10°C do +40°C. 
Napájecí zdroj musí být provozován ve svislé poloze tak, aby byl zajištěn volný, konvekční průtok vzduchu 
ventilačními otvory krytu.  

Protože napájecí zdroj je navrhován pro nepřetržitý provoz, nemá vypínač  napájení, a proto je nutné 
zajištění vhodné ochrany proti přetížení v napájecím obvodu. Je také nutno informovat uživatele o způsobu 
odpojení napájecího zdroje ze síťového napětí (nejčastěji vyčleněním a označením vhodné pojistky v pojistkové 

skříňce). Elektrická instalace musí být provedena podle platných norem a předpisů.  
 
 

2.2 Procedura instalování.  
 
POZOR! 

Před instalováním nezapomeňte zkontrolovat, je -li vypojeno napětí v napájecím obvodu 230V. 
Pro vypnutí napájení je třeba použít vnější vypínač, ve kterém vzdálenost mezi kontakty všech 
pólů v rozepnutém stavu představuje minimálně 3mm. 
 

1. Instalovat napájecí zdroj na vybraném místě a přivést napájecí vedení.  
2. Napájecí vedení (~230V AC) zapojit do svorek L-N napájecího zdroje. Uzemňovací vodič připojit ke svorce 

označené symbolem uzemnění PE. Spojení provést trojžilovým kabelem (se žluto-zeleným ochranným 
vodičem PE). Napájecí vodiče připojit izolační průchodkou ke vhodným svorkám napájecího zdroje.  

 
Zvlášť pečlivě je třeba zhotovit obvod ochrany proti zasažení elektrickým proudem: 

žluto-zelený ochranný vodič napájecího kabelu musí být připojen na jedné straně ke svorce 
označené jako PE na krytu napájecího zdroje. Provoz napájecího zdroje bez správně 

provedeného a technicky provozuschopného obvodu ochrany proti zasažení elektrickým 
proudem je NEPŘÍPUSTNÝ! Hrozí poškození zařízení a zasažení elektrickým proudem.  

 
3. Připojit vodiče spotřebičů ke svorkám + AUX, - AUX svorkovnice na desce napájecího zdroje. 

4. V případě potřeby připojte vodiče zařízení k technickým výstupům:   
- EPS; technický výstup signalizace výpadku sítě AC.  
- PSU; technický výstup signalizace poruchy napájecího zdroje. 

- APS; technický výstup signalizace poruchy baterie. 
- možnost montáže reléového modulu MPSBS měnícího technické výstupy OC na reléové (str. 11, kapitola 
3.4) 

5. Pomocí jumperu IBAT je třeba určit nabíjecí proud akumulátoru se zohledněním parametrů akumulátoru. 
6. Pomocí jumperu TAC je třeba určit dobu signalizace výpadku sítě 230V AC.   
7. Pomocí jumperu TBAT je třeba určit dobu odpojení akumulátoru v případě akumulátorové práce, po 

zaúčinkování ochrany UVP.   
8. Namontujte akumulátor ve vyznačeném místě krytu (obr. 3). Proveďte spojení mezi akumulátorem a 

deskou napájecího zdroje, přičemž třeba dávat zvláštní pozor na dodržení správné polarity.  

Uchytit akumulátor páskovou sponou 700x 8mm podle procedury shodné s obr. 4. 
- vložit akumulátor do krytu 
- přestrčit páskovou sponu levým otvorem A  

- přeložit páskovou sponu nad horní stranou akumulátoru 
- přestrčit páskovou sponu otvorem B 
- zastrčit konec páskové spony do upínacího otvoru 

- zatáhnout páskovou sponu silou 150N-200N  
- ustřihnout přebytek vyčnívajíc ího pásku. 
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Obr.4. Procedura uchycení akumulátoru. 

 
9. Zapojit napájení 230V AC. Příslušné diody na desce pcb napájecího zdroje musí zasvítit: zelená AUX a žlutá 

LB během nabíjení akumulátoru.  
Výstupní napětí nezatíženého napájecího zdroje představuje  U = 13,8V DC.  
V době nabíjení akumulátoru může napětí představovat U = 11V÷13,8V DC 

10.  Tlačítkem STOP zapojit anebo vypojit dynamickou zkoušku akumulátoru. 
Vypojení zkoušky současně zastaví signalizaci poruchy akumulátoru na výstupu APS FLT, ale neodpájí obvod 
chránící akumulátor před celkovým vybitím. 

11. Provést zkoušku napájecího zdroje: zkontrolovat optickou signalizaci, akustickou signalizaci (Tab.7), 
technické výstupy: 

       - odpojením napájení 230V AC: optická a akustická signalizace – ihned, technický výstup EPS FLT po době 

určené jumpery TAC, 
       - odpojení akumulátoru: optická akustická signalizace, technický výstup APS FLT – po povedení zkoušky 

akumulátoru (~ 10 min). 

12.  Pomocí jumperu  určete zda akustická signalizace má být zapnuta nebo vypnuta.  
13.  Po instalaci a zkontrolováni správného provozu napájecího zdroje kryt se může zavřít .  
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ČERVENÁ LED DIODA  

 pulzuje - signalizuje poruchový stav ( Tab.7) 
 

ZELENÁ LED DIODA  

 svítí  - napájecí zdroj je napájen napětím 230V AC, správný 

provoz 

 pulzuje – výpadek napětí 230V AC, provoz z akumulátoru 

3. Signalizace práce napájecího zdroje . 
Napájecí zdroj je vybaven optickou a akustickou signalizaci provozu. Stav napájecího zdroje může být 

dálkově kontrolován dvěma technickými výstupy.  

 
3.1 Optická signalizace . 

 

 

Tabulka 7.  

Počet blinknutí 
LED  

PORUCHA 
Typ poruchy Důvod Poznámky 

1 
vadný  

akumulátor  

akumulátor není nabitý, 

akumulátor není zapojený, 
spálená pojistka akumulátoru 

zkontrolovat správnost 
zapojení i pojistku akumulátoru 

2 
vybitý  

akumulátor  
 během provozu baterie 

3 
příliš nízké  

výstupní napětí   
U <10V 

Přetížený výstup 
odstranit důvod, odpojit 
zatížení a pak zapojit 

 po 30-60 s 

4 

Příliš vysoké 

signalizované 
výstupní napětí  
Uout >14,5V 

poškozený stabilizátor napětí, 
špatné nastavené  

potenciometru P1 

 

5 
přehřátí 

napájecího zdroje 
teplota desky PCB  >120°C 

zkontrolovat bilanci zatížení, 
zajistit ventilaci krytu 

6 
zajištění proti přepětí  

Uout >16,5V  
poškozený stabilizátor napětí 

svítí dioda  
OVP 

 
 
3.2 Akustická signalizace. 

Nouzové situace jsou signalizovány akusticky s  využitím bzučáku. Frekvence a počet signálů závisí na 
typu poruchy (Tab.8). Akustickou signalizaci lze vypojit sejmutím svorky  označenou symbolem  . 

 

Tabulka 8. 

Č. Popis Událost 

1 

 
1 signál každých 8s bateriová práce, výpadek napájení 230V AC 

2 2 signál každých 16s 
nenabitý akumulátor, chybí akumulátor během síťového provozu, 
spálená pojistka akumulátoru 

3 rychlé signály po dobu 1,5s restart napájecího zdroje 

4 12 signálů výlučně zkoušky akumulátoru 

5 3 signály Zapojení zkoušky akumulátoru 

6 nepřetržitá signalizace porucha, signalizovaný typ: ČERVENÁ DIODA 
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3.3 Technické výstupy. 
Napájecí zdroj má signalizační výstupy : 
 

 EPS FLT - výstup signalizace výpadku sítě 230V. 
Výstup signalizuje výpadek napájení 230V. V normálním stavu, při současném napájení 230V je výstup 
spojený nakrátko na kostru GND. V případe výpadku napájení napájecí zdroj přepne výstup do stavu 

vysoké impedance hi-Z po uplynutí doby nastavené jumpery TAC (J1, J2). 
 
J1= , J2=   doba zpoždění T= 0s 

J1= , J2=   doba zpoždění T= 5min 
J1= , J2=   doba zpoždění T= 1h 
J1= , J2=   doba zpoždění T= 6h 

 

 PSU FLT - výstup signalizace poruchy napájecího zdroje .  
Výstup signalizuje poruchu napájecího zdroje. V normálním stavu (při správné práci) je výstup spojený 

nakrátko na kostru GND. V případe výpadku napětí DC na výstupu (např. zkrat) se výstup přepne do stavu 
vysoké impedance hi-Z.  

Poruchu můžou způsobit následující události: 

- zkrat výstupu  
- nízké výstupní napětí Uaux menší než 10V 
- vysoké výstupní napětí Uaux větší než 14,5V 

- zaúčinkování výstupní pojistky PTC 
- překročení jmenovitého proudu napájecího zdroje 
- zaúčinkování přepěťového systému OVP  
- vnitřní poškození napájecího zdroje  

 

 APS FLT - výstup indikující poruchu baterie.  
Výstup signalizuje poruchu obvodu akumulátoru. V normálním stavu (při správném výkonu) je výstup 

spojený na kostru GND,v případě poruchy je výstup přepnutý do stavu vysoké impedance hi-Z. Porucha 
může být indikována při následujících událostech:  

- nevhodný nebo nedobitý akumulátor 

- přepálení pojistky akumulátoru 
      - chybí plynulost v obvodu akumulátoru 
      - při provozu na baterii je napětí baterie nižší než 11,5V 

 
 

Technické výstupy napájecího zdroje byly zrealizovány v systému otevřeného kolektoru OC (open 

collector) způsobem představeným v níže uvedením schématu. 
 
 

 
Obr. 5. Elektrické schéma výstupů OC. 
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3.4 Technické reléové výstupy. 
Pokud výstupy typu OC nejsou dostatečné pro ovládání zařízení, pak lze použít modul MPSBS, který mění 

funkčnost výstupů typu OC na reléové výstupy. 

 

 
 

Obr. 6. Schéma zapojení modulu MPSBS.  

 
4. Provoz z baterie. 
 

4.1. Spuštění napájecího zdroje z akumulátoru. 
 Napájecí zdroj byl vybaven dvěma tlačítky na desce pcb, které v případě potřeby umožňují zapojení nebo 

vypojení napájecího zdroje během provozu z  baterie. 

 Zapojení napájecího zdroje  z akumulátoru: je třeba stisknout a podržet po dobu 3s tlačítko START na 
desce zařízení. 

 Vypojení napájecího zdroje  z akumulátoru: je třeba stisknout a podržet po dobu 3s tlačítko STOP na 
desce zařízení. 

 
4.2. Ochrana akumulátoru před nadměrným vybitím UVP . 

Napájecí zdroj byl vybaven systémem vypojení vybitého akumulátoru. Během provozu z baterie snížení 

napětí na svorkách akumulátoru pod 10V±0.5V způsobí vypojení akumulátoru po době t závislé na nastavení 
jumperů TBAT.  
V případě nasazení jumperů J1, J2, je ochrana akumulátoru vypnuta. 

 
J1= , J2=   doba zpoždění T= 20s 
J1= , J2=   doba zpoždění T= 15min 

J1= , J2=   doba zpoždění T= 1h 
J1= , J2=   chybí odpojení akumulátoru = není ochrana akumulátoru UVP 

 

 
Pozor.  
Nedoporučuje sa vypnutí funkce UVP protože nadměrné vybití akumulátoru způsobuje omezení jeho 

možnosti skladování energie, snížení kapacity a zkrácení životnost i. 
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4.3  Dynamická zkouška akumulátoru. 
Každých 10 min napájecí zdroj provádí zkoušku akumulátoru, s  využitím přechodného snížení napětí na 

výstupu a měření napětí na svorkách akumulátoru, porucha je signalizována v případě, když napětí bude nižší než 

~12,2V. Funkci zkoušení akumulátoru lze vypnout.  
Vypojení/zapojení zkoušky: stisknout a přidržet tlačítko STOP po dobu 3s během síťového provozu napájecího 
zdroje. Zařízení akusticky takto potvrdí zapojení, anebo vypojení zkoušky (Tab. 8).  

 Zkouška vypojena - 12 tónů  

 Zkouška zapojena - 3 tóny   
 

Zkouška akumulátoru bude provedena ihned po zapnutí tlačítkem STOP. 
 

Pozor: 

 zapojení/vypojení zkoušky zařízení pamatuje i po odpojení od napájení 

 vypojení zkoušky vypojuje současně signalizaci poruchy akumulátoru na výstupu APS FLT, 
avšak nevypojí systém, který chrání akumulátor před úplným vybitím. 

 
4.4 Doba připravenosti.  
Pracovní doba napájecího zdroje z akumulátoru během provozu z baterie zaleží od kapacity akumulátoru, 

stupně nabití a proudu zatížení. Pro dodržení vhodné doby připravenosti je třeba omezit proud přijímaný z 
napájecího zdroje v době provozu z baterie. Údaje pro akumulátor 17Ah/12V SLA: 
       

Stupeň 1, 2 - doba připravenosti 12h 
                          Výstupní proud 1,4A + 0,9A nabíjecí proud akumulátoru  

 

 
4.5 Doba nabíjení akumulátoru. 
Napájecí zdroj vlastní nabíjecí obvod akumulátoru stejnosměrným proudem s možností volby proudu 

nabíjení pomocí jumperu IBAT. Níže uvedená tabulka obsahuje doby, ve kterých se uskuteční nabití akumulátoru 
(úplně vybitého) na minimálně 80% jeho jmenovité kapacity. 

 

Tabulka 9. Doba nabíjení akumulátoru. 

Doba nabíjení akumulátoru 
17Ah pro kapacitu 0,8*C 

Proud nabíjení 
[A] 

Nastavení jumperu 
IBAT 

17h 0,9A IBAT =  (sundán) 

38h 15min 0,4A IBAT =   (nasazený) 

 
 

5.  Obsluha a provoz. 
 

5.1 Přepěťová ochrana OVP výstupu napájecího zdroje . 

V případe výskytu napětí na výstupu stabilizátoru s hodnotou převyšující 16,5V systém ihned vypojí 
napájení z výstupů za účelem ochrany akumulátoru a přijímačů před poškozením . Výstupy pak budou napájeny z 
akumulátoru. Zaúčinkování systému je signalizováno svícením červené diody LED OVP na desce pcb napájecího 

zdroje, blikáním červené diody PORUCHA na předním panelu napájecího zdroje a signalizace bzučákem. Taky se 
mění stav technického výstupu PSU FLT. 

 

5.2 Přetížení nebo zkrat výstupu napájecího zdroje  (zaúčinkování SCP). 
Napájecí zdroj je vybaven ochranou výstupního stupně s využitím polymerové pojistky PTC. V případě 

zatížení napájecího zdroje proudem převyšujícím Izn (110% ÷ 150%) se automaticky uskuteční vypojení 

výstupního napětí signalizováno červenou diodou PORUCHA na panelu napájecího zdroje (tab.7). pak je třeba 
odpojit zatížení z výstupu napájecího zdroje po dobu asi 1 min. 
 

 5.3 Údržba. 
Všechny údržbářské činnosti můžou být prováděny po odpojení napájecího zdroje z elektroenergetické 

sítě. Napájecí zdroj nevyžaduje žádnou zvláštní údržbu, avšak v případě většího zaprášení se doporučuje 

povysávat jeho vnitro stlačeným vzduchem. V případě výměny pojistek je třeba používat náhradní pojistky shodné 
s originálními. 
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OZNAČENÍ WEEE 
       Odpadní elektrické a elektronické zařízení se nesmí vyhazovat jako obyčejný komunální odpad. 

Podle direktivy WEEE, která platí v EU, pro odpadní elektrické a elektronické zařízení je třeba 
používat  samostatné způsoby zneškodňování. 

 

 

POZOR! Napájecí zdroj spolupracuje s olověno-kyselinovým akumulátorem (SLA). Opotřebované zařízení se nesmí vyhodit, nýbrž 
zneškodnit způsobem souladným s platnými předpisy. 
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