
SVORKOVNICE AUX 
 
Svorkovnice AUX slouží pro rozbočování napájecího napětí v 
systémech EZS. Kromě rozbočení je i možnost jednotlivé větve 
nezávisle odpojovat od napájení pomocí jumperů. Maximální 
proud jedním jumperem je 0,5A a napájení je možné rozbočit 
maximálně na 6 větví. Do svorky IN zapojte vstup napájení dle 
obrázku. Na jednotlivých výstupech 1 - 6 je napětí dle obrázku. 
Pokud dodržíte polaritu je jumperem odpojován kladný + pól 
napětí. Zasunutím jumperu je výstup pod napětím, rozpojením 
jumperu je výstup bez napětí a na zařízení je možné provádět 
servis 
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