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Charakteristika záložního zdroje: 
 

 nepřerušované napájení DC 13,8V/2A  
 místo pro akumulátor 7Ah/12V 
 široký rozsah napětí AC 176÷264V  
 vysoká účinnost 74% 
 kontrola nabíjení a údržby akumulátoru 
 ochrana akumulátoru před nadměrným vybitím 

(UVP) 
 dobíjecí proud akumulátoru 0,5A 
 ochrana výstupu akumulátoru před zkratem a 

zapojením s opačnou polaritou 
 

 optická signalizace LED 
 zabezpečení: 

 proti zkratu SCP 
 proti nadnapětí OVP 
 proti přepětí (výstup e AC) 
 protisabotážní 
 přetížením výstupu OLP 

 záruka – 2 léta od data výroby 
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1. Technický popis. 

1.1. Obecný popis. 

Záložní napájecí zdrojje určen pro nepřetržité napájení zařízení, která vyžadují stabilizované napětí 12 V 
DC (+/-15%). Napájecí zdroj dodává napětí U=13,8 V DC s proudovou kapacitou I=2A + 0,5A dobíjecí 
akumulátoru. V případě přerušení dodávky síťového proudu dojde k okamžitému přepnutí na napájení z 
akumulátorů. Zdroj je konstruován na bázi modulu impulsního napájecího zdroje s vysokou energetickou účinností. 
Zdroj se nachází v kovové skříňce (barva RAL 9003) s místem na akumulátor 7Ah/12V. Skříňka je vybavena 
mikropřepínačem signalizujícím otevření dvířek (zepředu). 
 
Součet proudů, které odebírají spotřebiče při běžném provozu, nesmí překročit I = 2 A. Maximální nabíjecí 
proud akumulátoru je 0,5 A. Celkový proud spotřebičů + akumulátor činí max. 2,5 A. 
 

 
VOLITELNÉ KONFIGURACE NAPÁJECÍHO ZDROJE: 

(vizualizace dostupná na www.pulsar.pl) 
 
 
 

1. Zálohový napájecí zdroj HPSB 13,8V/2x1A/7Ah. 
- HPSB2512B + LB2 2x1A (AWZ585, AWZ586) + 7Ah   

2. Zálohový napájecí zdroj HPSB 13,8V/4x0,5A/7Ah. 
- HPSB2512B + LB4 4x0,5A (AWZ574, AWZ576) + 7Ah 

3. Zálohový napájecí zdroj HPSB 13,8V/12V/2A/7Ah. 
- HPSB2512B + RN250 (13,8V/12V) + 7Ah 

4. Zálohový napájecí zdroj HPSB 13,8V/12V/2x1A/7Ah. 
- HPSB2512B + RN250 (13,8V/12V) + LB2 2x1A (AWZ585, AWZ586) + 7Ah 
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5. Zálohový napájecí zdroj HPSB 13,8V/12V/4x0,5A/7Ah. 

- HPSB2512B + RN250 (13,8V/12V) + LB4 4x0,5A (AWZ574, AWZ576) + 7Ah 
6. Zálohový napájecí zdroj HPSB 13,8V/2x5V÷7,4V/2x2A/7Ah. 

- HPSB2512B + DCDC20 x 2 ks (2x5V÷7,4V/2x2A) + 7Ah 
 
 

1.2. Blokové schéma (obr. 1). 

 

 

Obr. 1. Blokové schéma napájecího zdroje. 

1.3. Popis prvků a svorek napájecího zdroje (tab. 1, tab. 2, obr. 2). 

 
Prvek č. 
[Obr. 2] Popis 

[1] Modul napájecího zdroje 
[2] Svorky napájecího zdroje (viz tab. 2) 
[3] LED zelená signalizuje přítomnost AC napětí 
[4] P1 potenciometr, regulace výstupního napětí 
[5] BAT+/GND:  výstupy akumulátoru + BAT=červený, GND=černý 
[6] TAMPER, kontakt protisabotážní ochrany (NC) 
[7] Svorky výstupu doplňkové optické signalizace 

Tab. 1. Prvky napájecího zdroje. 
 

Prvek č. 
[Obr. 2] Popis 

L, N L-N  napájecí svorky zdroje. 
PE Svorka PE ochrany (proti úrazu elektrickým proudem) 
V+ 
V- 

Výstup napájení DC   
Výstup napájení DC  (GND) 

 
Tab. 2. Výstupní svorky napájecího zdroje. 
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Obr. 2. Pohled na napájecí zdroj. 
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 1.4 Technické parametry:  
       - elektrické parametry (tab. 3) 
       - mechanické parametry (tab. 4) 
       - bezpečnost provozu (tab. 5) 
       - provozní parametry (tab. 6) 

      Elektrické parametry (tab. 3) 
Napájecí napětí 176÷264V AC 
Odběr proudu 0,45A@230VAC max.  
Frekvence napájení 50÷60Hz  
Výkon napájecího zdroje 35W max.  
Sprawność 74% 
Výstupní napětí 13,8V DC – dobíjecí provoz 

9,5V÷13,8V DC – provoz na baterie 
Výstupní proud 2,0 A + 0,5A dobíjecí akum. 
Výstupní proud tAMB<30°C 2,0 A + 0,5A dobíjecí akum. - viz graf 1. 
Výstupní proud tAMB=40°C 1,4 A + 0,5A dobíjecí akum. - viz graf 1. 
Rozsah regulace napětí 12÷14VDC 
Zvlnění napětí 120mV p-p max. 
Dobíjecí proud akumulátoru 0,5A max. @ 7Ah (± 5%) 
Ochrana proti zkratu SCP elektronické 
Ochrana v akumulátorovém obvodu OLP PTC 

Přepěťová ochrana OVP U>115% ÷ 150% - výstupního napětí (nastaveného) 
odpojení výstupního napětí 

Ochrana akumulátoru proti nadměrnému vybití 
UVP U<9,5 V (± 5%) – odpojení akumulátoru připojení 

Opticka signalizace: 
- AC dioda signalizujici stav AC napajeni  
 
 
- AUX dioda signalizujici stav DC napajeni 
na vystupu zdroje 

 
- červena, normalni stav – sviti nepřerušovanym 
světlem,porucha: nesviti  
 
-zelena, normalni stav - sviti nepřerušovanym světlem 
porucha: nesviti 
 

Technické výstupy: 
- TAMPER výstup signalizující otevření skříně 
napájecího zdroje 

 
- microswitch, kontakty NC (skříň uzavřena), 
0,5A@50V DC (max.) 

Mechanické parametry (tab. 4) 
Rozměry skříně 255 x 255 x 80+8  (250 x 250 x 80) (WxHxD) 
Upevnění viz obr. 2 
Místo pro akumulátor 7Ah/12V (SLA) max. 
Hmotnost netto/brutto 1,70kg / 1,90kg 
Barva skříně RAL 9003 
Zamykanie Vruty do plechu x 1 (boční strana skříně) (možnost montáže zámku) 
Svorky Napájení: Φ0,63-2,50 (AWG 22-10) 

Výstupy: Φ0,63-2,50 (AWG 22-10) 
Výstupy akumulátoru BAT: 6,3F-2,5  
Výstup TAMPER : vodiče 

Poznámky Mezi skříní zdroje a montážní podložkou je ponechána mezera pro kabeláž. 
 

      Bezpečnost provozu (tab.5) 
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 obvodem a ochranným obvodem PE (I/P-FG) 
- mezi výstupním obvodem a ochranným obvodem PE (O/P-FG) 

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

Odpor izolace: 
- mezi vstupním obvodem a výstupním nebo ochranným obvodem 

 
100 MΩ, 500V/DC  
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Provozní parametry (tab. 6) 
Provozní teplota -10ºC...+40ºC (viz: Graf 1) 
Teplota skladování -20ºC...+60ºC 
Relativní vlhkost  20%...90%, bez kondenzace 
Vibrace během práce nepřípustné 
Nárazy během práce nepřípustné 
Přímé sluneční paprsky nepřípustné 
Vibrace a nárazy během přepravy Podle PN-83/T-42106 

 

 
Graf 1. Přípustný výstupní proud napájecího zdroje v závislosti na okolní teplotě. 

 
 
 
2. Instalace. 
 

2.1. Požadavky. 
 

Záložní zdroj smí instalovat pouze kvalifikovaný montér, který vlastní příslušná (požadovaná a v dané zemi 
nezbytná) povolení a oprávnění pro práci s instalacemi 230V/AC a instalacemi nízkého napětí. Zařízení musí být 
instalováno v uzavřených prostorách, v souladu s II. třídou prostředí, s normální vlhkostí vzduchu (RH= max. 90% 
bez kondenzace) a teplotním rozsahem -10°C - +40°C. Napájecí zdroj musí pracovat v kolmé poloze tak, aby byl 
zajištěn volný konvekční průtok vzduchu ventilačními otvory skříně.  

Před samotnou instalací musíte sestavit bilanci zátěže zdroje. Součet proudů, které odebírají 
spotřebiče při běžném provozu, nesmí překročit I = 2 A.  Maximální nabíjecí proud akumulátoru je 
0,5 A. Celkový proud spotřebičů + akumulátor činí max. 2,5 A. 

Jelikož je zdroj navržen k nepřetržité práci, nemá vypínač napájení, proto je třeba zajistit v napájecím 
obvodu příslušnou ochranu proti přetížení. Uživatele je třeba také uvědomit o způsobu odpojení napájení od 
síťového napětí (nejčastěji označením pojistky v jističové skříňce). Elektrická instalace by měla být provedena 
podle platných norem a předpisů.  
 

2.2. Postup instalace. 
 

1. Dříve než zahájíte instalaci, ujistěte se, že je vypnuto napětí v napájecím obvodu 230 V. 
2. Nainstalujte napájecí zdroj na zvoleném místě a přiveďte přípojné vodiče.  
3. Napájecí vodiče (~230 V AC) připojte ke svorkám L-N napájecího zdroje. Zemnící vodič připojte ke svorce 

označené symbolem PE (spoj modulu zdroje). Spojení proveďte třížilovým kabelem (se žlutozeleným 
ochranným vodičem PE). Napájecí vodiče přiveďte přes izolační průchodku k příslušným svorkám svorkovnice.  
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ČERVENÁ DIODA: 
 svítí  - zdroj je napájen napětím 230V AC  
 nesvítí – výpadek napětí 230V AC  

 
ZELENÁ DIODA: 

 svítí – DC napětí na výstupu zdroje AUX 
 nesvítí – výpadek DC napětí na výstupu zdroje AUX 

 

Zvláštní pozornost věnujte obvodu ochrany proti zásahu elektrickým proudem:žlutozelený 
uzemňovací vodič napájecího kabelu musí být z jedné strany připojen ke svorce označené 
symbolem  ve skříni zdroje. Provoz zdroje bez řádně provedeného a technicky účinného 
obvodu ochrany proti zásahu elektrickým proudem je NEPŘÍPUSTNÝ! Hrozí nebezpečí 
poškození zařízení a úrazu elektrickým proudem. 

4. Vodiče spotřebičů připojte ke spojům V+ (+), V-(-)  modulu zdroje. 
5. Zapněte napájení (~230 V). 
6. Zapojte akumulátor podle označení (barev): 

- výstup akumulátoru (+V):  vodič BAT+ / červený, 
- výstup akumulátoru (0V):  vodič BAT- / GND / černý. 

7. Zkontrolujte, zda zdroj opticky signalizuje provoz: LED dioda (zelená na modulu zdroje). 
8. Zkontrolujte výstupní napětí zdroje: 

- hodnota výstupního napětí nezatíženého zdroje by měla být U= 13,8 V DC.  
9. Po instalaci a kontrole funkčnosti zdroje můžete skříňku zavřít. 
 
3. Signalizace provozu napájecího zdroje. 

 
3.1. Optická signalizace provozu. 

             Zdroj je vybaven dvěma diodami na předním panelu: 
 

 
 

 
 
 
 

 
4. Obsluha a provoz. 

 
4.1. Přetížení nebo zkrat na výstupu napájecího zdroje (sepnutí SCP). 
V případě přetížení napájecího zdroje dojde k automatickému odpojení výstupního napětí, což je 

signalizováno zhasnutím LED diody. Napětí se opět zapne automaticky poté, co porucha (přetížení) pomine. 
 
4.2. Odpojení vybitého akumulátoru. 

Záložní zdroj je vybaven systémem odpojení vybitého akumulátoru. Jestliže napětí při provozu na akumulátor 
poklesne na svorkách akumulátoru pod 9,5 V, akumulátor se odpojí. 

 
4.3. Údržba. 
Veškeré činnosti spojené s údržbou můžete provádět teprve po odpojení napájecího zdroje od elektrické 

sítě. Zdroj nevyžaduje žádnou zvláštní údržbu, jen v případě silného zaprášení doporučujeme stlačeným 
vzduchem  odstranit prach z vnitřku zdroje. Jestliže budete nuceni vyměnit pojistky, používejte pouze doporučené 
náhradní díly. 
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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. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Pulsar K.Bogusz Sp.j.  
Siedlec 150,  32-744 Łapczyca, Poland 

Tel. (+48) 14-610-19-40, Fax. (+48) 14-610-19-50 
e-mail: biuro@pulsar.pl, sales@pulsar.pl 

http:// www.pulsar.pl 
 

OBECNÉ PODMÍNKY ZÁRUKY 
 
1. Pulsar K. Bogusz Sp.j. (výrobce) poskytuje 2 léta záruku za jakost ode dne výroby zařízení. 
2.  Záruka se vztahuje na bezúplatnou opravu anebo výměnu za funkční ekvivalent (volbu nabízí výrobce) vadného 
zařízení z důvodů, za které přímo odpovídá výrobce, v tom výrobní a materiálové vady, pokud tyto vady byly 
přihlášené v záručním období (bod 1). 
3. Zařízení, na které se vztahuje záruka, je třeba dodat dodavateli anebo přímo do sídla výrobce. 
4. Záruka se vztahuje na kompletní zařízení spolu s písemným uvedením druhu vady na správně vyplněným 
oznámení reklamace.  
5. Výrobce, v případě uznání reklamace, se zavazuje k provedení opravy v co nejkratším termínu, do 14 pracovních 
dnů od dodání zařízení na adresu servisu výrobce. 
6. Termín opravy uvedený v bodu 5  může být prodloužen v případě nedostatku technických možností provedení 
opravy a v případě zařízení, které bylo v servisu přijato podmíněně vzhledem k nesplnění reklamujícím záručních 
podmínek. 
7. Veškeré servisní služby vyplývající ze záruky probíhají výlučně v servisu výrobce.  
8. Záruka se nevztahuje na vady zařízení vyplývající z: 
- důvodů nezávislých na výrobci, 
 - mechanického poškození, 
- nesprávného skladování a dopravy, 
- pokud nebyly dodrženy instrukce pro provoz, anebo předurčení zařízení,  
- porucha byla způsobena okolními vlivy, m.j.  atmosférickými výboji, poruchami energetické sítě, požárem, 
poškozením vodou anebo působením vysokých teplot a chemikálií,  
- nevhodné instalace a konfigurace (nebyly dodrženy instrukce popsané v uživatelském manuálu), 
9. V každém případě záruka se nevztahuje na vady způsobené konstrukční změnou, anebo opravou provedenou 
mimo servis výrobce, a také když v zařízení byly libovolně změněno či porušeno výrobní číslo, anebo záruční 
nálepky 
10. Odpovědnost výrobce vůči odběrateli se omezuje na hodnotu zařízení určenou podle velkoobchodní ceny 
navržené výrobcem v okamžiku uskutečnění nákupu. 
11. Výrobce neodpovídá za škody způsobené poškozením, selháním funkce anebo nemožnosti používání zařízení, 
jestliže vyplývá to z nedodržení veškerých doporučení a požadavků obsažených v instrukci, anebo požadavků 
spojených s používáním zařízení. 
 


