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1.0 PS-BOX-13V2A7Ah+LCD
Zálohovaný napájecí zdroj PS-BOX-13V2A7Ah je určen k nepřetržitému napájení součástí PZTS, která vyžadují 

stabilizované napětí 12VDC. Zdroj dodává napětí 13,8 V DC o proudové kapacitě až 2A, celkový proud 
spotřebičů, připojených na AUX nesmí tuto hodnotu překročit. 
V případě přerušení dodávky síťového proudu dojde k okamžitému přepnutí na napájení z akumulátoru. Nabíjecí 
proud pro akumulátor může být nastaven až na 1,5A. Zdroj je umístěn v kovové skříni s prostorem pro 
akumulátor o maximální kapacitě 7Ah/12V. Skříň je vybavena dvěma mikrospínači, které informují o otevření 
dveří a sejmutí z namontované plochy (tamper), splňuje předpisy NBU pro stupeň zabezpečení 3 (rizika 

střední až vysoká). 

 
1.1. Vlastnosti:   
 

Napájecí napětí 230VAC/50Hz (-15%/+10%)  Ochrana proti zkratu 
v obvodu AKU 

T3,15A  

Odběr proudu 0,2A/230VAC  Proudová ochrana proti 

přetíženi AUX 

elektronická - polymer 

Příkon 31W     

Výstupní napětí 
AUX 

11-13,8VDC  
 

 Přepěťová ochrana AUX U >15,5 V (odpojení AUX) 

Výstupní proud + 
dobíjecí proud AKU 

2A + 0,2A 
1,6A + 0,6A 

1,2A + 1A 
0,7A + 1,5A 

 Výstup 
 

porucha AC 
porucha AKU 

porucha AUX 

Ochrana AKU 
odpojením 

U<10 V  TAMPER výstup signalizující otevřeni 
skříně a oddálení od zdi 

Indikace poruchy 

AKU 

U <11,5 V  Rozměry skříně 270 x 250 x 88 (WxHxD) 

[mm] 

   Upevnění 221 x 223 x Φ 6 x4 ks 
(WxH) 

Rozsah regulace 

napětí AUX 

12VDC ÷ 14VDC  

 

 Zajištění: Vruty po stranách, možnost 

montáže zámku 

Max. akumulátor 7Ah/12V max.  Stupeň krytí IP20 

Provozní teplota -10ºC...+40ºC  Relativní vlhkost 90%, bez kondenzace 
 

 
1.2. Popis hlavní řídící jednotky 
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[1] Konektor LED displeje 

[2] 

Ochrana baterie proti hlubokému 
vybití 

PBAT 
-- Ochrana AKU odpojením vypnuta 

   Ochrana AKU odpojením aktivní 

Zpoždění hlášení poruchy AC J1 a J2 

J1 J2 Čas zpoždění 

   -- 5 sekund 

      140 sekund 

--    17 minut 

-- -- 2 hodiny 20 minut 

[3] Proud dobíjení akumulátoru 

J1 J2 J3 Proud 

--       200 mA 
   --    600 mA 

      -- 2,0A 
         1,5A 

[4] 
START – spuštění provozu jednotky z akumulátoru (chybí AC) 
STOP   - ukončení provozu jednotky z akumulátor 

[5] Akustická signalizace poruch 
-- zapnuto 

   vypnuto 

[6] Regulace výstupního napětí 

[7] Bzučák 

[8] Pojistka okruhu akumulátoru F=3,15A 

[9] Svorkovnice 

~AC~ Přívod od transformátoru 

EPS FLT Signalizace poruchy AC (NC, max. 50mA/30V) 

PSU FLT 
Signalizace poruchy zdroje (AUX, tamper, přetížení, 
porucha dobíjení AKU (NC, 50mA/30V)) 

APS FLT Signalizace poruchy AKU (NC, max. 50mA/30V) 

EXT IN Externí vstup (aktivace vyhlásí poruchu AUX) 

+BAT- Výstup pro akumulátor 

+AUX- Výstup napětí 13,8VDC 

[10] Typ vyhodnocení externího vstupu EXT IN 

[11] Komunikační konektor 

[12] Optická indikace 

AC napájení AC 

AUX výstupní napětí 

OVL přepětí řídící jednotky 

PSU chyba řídící jednotky 

APS chyba akumulátoru 

EXT aktivace externího vstupu 

LB dobíjení akumulátoru 

[13] OVP – signalizace překročení napětí na výstupu regulační jednotky (15,5V ±0,5V) 

[14] Konektor tamperu 
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1.3. Instalace 
Jelikož je zdroj navržen k nepřetržité práci a nemá vypínač napájení, je třeba zajistit v napájecím obvodu 
příslušnou ochranu proti přetížení. Uživatele je třeba také uvědomit o způsobu odpojení napájení od síťového 

napětí (nejčastěji označením jističe v pojistkové skříni). Elektrická instalace by měla byt provedena podle 
platných norem  a předpisů. 
 
 
 

1.4. Popis skříně 
 
 

 
 

[1] Napájecí transformátor 

[2] Hlavní řídící jednotka 

[3] Mikrospínač tamperu 

[4] Hlavní pojistka F=500mA/230V 

[5] Svorkovnice napájení 

L 
Napájecí svorky 230V/AC 

N 

PE Svorka ochranného vodiče 

[6] Konektor akumulátoru 

[7] Upevňovací otvor tamperu sejmutí ze zdi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AKU 7 Ah 
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2.0 PS-BOX-13V5A18/40Ah+LCD
Zálohovaný napájecí zdroj PS-BOX-13V5A18/40Ah je určen k nepřetržitému napájení součástí PZTS, která 

vyžadují stabilizované napětí 12VDC. Zdroj dodává napětí 13,8 V DC o proudové kapacitě až 5A, celkový proud 
spotřebičů, připojených na AUX nesmí tuto hodnotu překročit. 
V případě přerušení dodávky síťového proudu dojde k okamžitému přepnutí na napájení z akumulátoru. Nabíjecí 
proud pro akumulátor může být nastaven až na 3A. Zdroj je umístěn v kovové skříni s prostorem pro 

akumulátor o maximální kapacitě 18/40Ah/12V. Skříň je vybavena dvěma mikrospínači, které informují o 
otevření dveří a sejmutí z namontované plochy (tamper), splňuje předpisy NBU pro stupeň zabezpečení 3 
(rizika střední až vysoká). 

 
2.1. Vlastnosti:   
 

Napájecí napětí 230VAC/50Hz (-15%/+10%)  Ochrana proti zkratu 
v obvodu AKU 

T6,3A  

Odběr proudu 0,68A/230VAC  Proudová ochrana 
proti přetíženi AUX 

elektronická - polymer 

Příkon 78W     

Výstupní napětí 
AUX 

12-14,5VDC  
 

 Přepěťová ochrana 
AUX 

U >15,5 V (odpojení AUX) 

Výstupní proud + 
dobíjecí proud AKU 

5A + 0,6A 
4,1A + 1,5A 
3,4A + 2,2A 
2,6A + 3A 

 Výstup 
 

porucha AC 
porucha AKU 
porucha AUX 

Ochrana AKU 

odpojením 

U<10 V  TAMPER výstup signalizující otevřeni 

skříně a oddálení od zdi 

Indikace poruchy 
AKU 

U <11,5 V  Rozměry skříně 255 x 255 x 88 (WxHxD) 
[mm] 

   Upevnění 221 x 223 x Φ 6 x4 ks (WxH) 

Rozsah regulace 
napětí AUX 

12VDC ÷ 14VDC  
 

 Zajištění: Vruty po stranách, možnost 
montáže zámku 

Max. akumulátor 18/40/65Ah12V max.  Stupeň krytí IP20 

Provozní teplota -10ºC...+40ºC  Relativní vlhkost 90%, bez kondenzace 

 
2.2. Popis hlavní řídící jednotky 
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[1] Konektor LED displeje 

[2] 

Ochrana baterie proti hlubokému 

vybití 
PBAT 

-- Ochrana AKU odpojením vypnuta 

   Ochrana AKU odpojením aktivní 

Zpoždění hlášení poruchy AC J1 a J2 

J1 J2 Čas zpoždění 

   -- 5 sekund 

      140 sekund 

--    17 minut 

-- -- 2 hodiny 20 minut 

[3] Proud dobíjení akumulátoru 

J1 J2 J3 Proud 

--       600 mA 
   --    1,5A 

      -- 2,2A 
         3A 

[4] 
START – spuštění provozu jednotky z akumulátoru (chybí AC) 
STOP   - ukončení provozu jednotky z akumulátor 

[5] Akustická signalizace poruch 
-- zapnuto 

   vypnuto 

[6] Regulace výstupního napětí 

[7] Bzučák 

[8] Pojistka okruhu akumulátoru F=3,15A 

[9] Svorkovnice 

~AC~ Přívod od transformátoru 

EPS FLT Signalizace poruchy AC (NC, max. 50mA/30V) 

PSU FLT 
Signalizace poruchy zdroje (AUX, tamper, přetížení, 
porucha dobíjení AKU (NC, 50mA/30V)) 

APS FLT Signalizace poruchy AKU (NC, max. 50mA/30V) 

EXT IN Externí vstup (aktivace vyhlásí poruchu AUX) 

+BAT- Výstup pro akumulátor 

+AUX- Výstup napětí 13,8VDC 

[10] Typ vyhodnocení externího vstupu EXT IN 

[11] Komunikační konektor 

[12] Optická indikace 

AC napájení AC 

AUX výstupní napětí 

OVL přepětí řídící jednotky 

PSU chyba řídící jednotky 

APS chyba akumulátoru 

EXT aktivace externího vstupu 

LB dobíjení akumulátoru 

[13] OVP – signalizace překročení napětí na výstupu regulační jednotky (15,5V ±0,5V) 

[14] Konektor tamperu 
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2.3. Instalace 
Jelikož je zdroj navržen k nepřetržité práci a nemá vypínač napájení, je třeba zajistit v napájecím obvodu 

příslušnou ochranu proti přetížení. Uživatele je třeba také uvědomit o způsobu odpojení napájení od síťového 
napětí (nejčastěji označením jističe v pojistkové skříni). Elektrická instalace by měla byt provedena podle 
platných norem  a předpisů. 
 

2.4. Popis skříně PS-BOX-13V5A18Ah 
 

 
 

[1] Napájecí transformátor 

[2] Hlavní řídící jednotka 

[3] Mikrospínač tamperu 

[4] Hlavní pojistka F=500mA/230V 

[5] Svorkovnice napájení 

L 
Napájecí svorky 230V/AC 

N 

PE Svorka ochranného vodiče 

[6] Konektor akumulátoru 

[7] Upevňovací otvor tamperu sejmutí ze zdi 

 
 
 
 
 
 
 
 

AKU 18 Ah 
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2.5. Popis skříně PS-BOX-13V5A65Ah 
 

 
 

[1] Napájecí transformátor 

[2] Hlavní řídící jednotka 

[3] Mikrospínač tamperu 

[4] Hlavní pojistka F=500mA/230V 

[5] Svorkovnice napájení 

L 
Napájecí svorky 230V/AC 

N 

PE Svorka ochranného vodiče 

[6] Konektor akumulátoru 

[7] Upevňovací otvor tamperu sejmutí ze zdi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AKU 65 Ah 
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3.0 PS-BOX-13V10A65Ah+LCD
Zálohovaný napájecí zdroj PS-BOX-13V10A65Ah je určen k nepřetržitému napájení součástí PZTS, která vyžadují 

stabilizované napětí 12VDC. Zdroj dodává napětí 13,8 V DC s maximálním proudem 10A. Souhrný proud 
připojených spotřebičů a akumulátoru zdroje nesmí tuto hodnotu překročit. 
V případě přerušení dodávky síťového proudu dojde k okamžitému přepnutí na napájení z akumulátoru. Nabíjecí 
proud pro akumulátor může být nastaven až na 3A. Zdroj je umístěn v kovové skříni s prostorem pro akumulátor 

o maximální kapacitě 65Ah/12V. Skříň je vybavena dvěma mikrospínači, které informují o otevření dveří a sejmutí 
z namontované plochy (tamper), splňuje předpisy NBU pro stupeň zabezpečení 3 (rizika střední až vysoká). 

 
3.1. Vlastnosti:   
 

Napájecí napětí 230VAC/50Hz (-15%/+10%)  Ochrana proti zkratu 
v obvodu AKU 

T 10A  

Odběr proudu ze 
sítě 

1,A/230VAC  Proudová ochrana 
proti přetíženi AUX 

elektronická - polymer 

Příkon 146W     

Výstupní napětí 
AUX 

12-14,5VDC  
 

 Přepěťová ochrana 
AUX 

U >15,5 V (odpojení AUX) 

Výstupní proud + 

dobíjecí proud AKU 

10A + 0,6A 

9,1A + 1,5A 
8,4A + 2,2A 
7,6A + 3A 

 Výstup 

 

porucha AC 

porucha AKU 
porucha AUX 

Ochrana AKU 
odpojením 

U<10 V  TAMPER výstup signalizující otevřeni 
skříně a oddálení od zdi 

Indikace poruchy 
AKU 

U <11,5 V  Rozměry skříně 400 x 370 x 173 (WxHxD) 
[mm] 

   Upevnění 370 x 336  4x Φ6 (WxH) 

Rozsah regulace 

napětí AUX 

12VDC ÷ 14,5VDC  

 

 Zajištění: Vruty po stranách, možnost 

montáže zámku 

Max. akumulátor 65Ah12V max.  Stupeň krytí IP20 

Provozní teplota -10ºC...+40ºC  Relativní vlhkost 90%, bez kondenzace 

 
 
3.2. Popis hlavní řídící jednotky 
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[1] Konektor LED displeje 

[2] 

Ochrana baterie proti hlubokému 
vybití 

PBAT 
-- Ochrana AKU odpojením vypnuta 

   Ochrana AKU odpojením aktivní 

Zpoždění hlášení poruchy AC J1 a J2 

J1 J2 Čas zpoždění 

      5 sekund 

   -- 140 sekund 

--    17 minut 

-- -- 2 hodiny 20 minut 

[3] Proud dobíjení akumulátoru 

J1 J2 J3 Proud 

--       600 mA 
   --    1,5A 
      -- 2,2A 

         3A 

[4] 
START – spuštění provozu jednotky z akumulátoru (chybí AC) 

STOP   - ukončení provozu jednotky z akumulátor 

[5] Akustická signalizace poruch 
-- zapnuto 

   vypnuto 

[6] Regulace výstupního napětí 

[7] Bzučák 

[8] Pojistka okruhu akumulátoru F=10A 

[9] Svorkovnice 

~AC~ Přívod od transformátoru 

EPS FLT Signalizace poruchy AC (NC, max. 50mA/30V) 

PSU FLT 
Signalizace poruchy zdroje (AUX, tamper, přetížení, 
porucha dobíjení AKU (NC, 50mA/30V)) 

APS FLT Signalizace poruchy AKU (NC, max. 50mA/30V) 

EXT IN Externí vstup (aktivace vyhlásí poruchu AUX) 

+BAT- Výstup pro akumulátor 

+AUX- Výstup napětí 13,8VDC 

[10] Typ vyhodnocení externího vstupu EXT IN 

[11] Komunikační konektor 

[12] Optická indikace 

AC napájení AC 

AUX výstupní napětí 

OVL přepětí řídící jednotky 

PSU chyba řídící jednotky 

APS chyba akumulátoru 

EXT aktivace externího vstupu 

LB dobíjení akumulátoru 

[13] OVP – signalizace překročení napětí na výstupu regulační jednotky (15,5V ±0,5V) 

[14] Konektor tamperu 
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3.3. Instalace 

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

3.4. Popis skříně PS-BOX-13V10A65Ah 
 
 

 
 
 
 

[1] Napájecí transformátor 

[2] Hlavní řídící jednotka 

[3] Mikrospínač tamperu 

[4] Hlavní pojistka F=500mA/230V 

[5] Svorkovnice napájení 

L 
Napájecí svorky 230V/AC 

N 

PE Svorka ochranného vodiče 

[6] Konektor akumulátoru 

[7] Upevňovací otvor tamperu sejmutí ze zdi 
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4.0 Přední panel (společné) 
 

 
 

Symbol Popis 

 

Pohyb v menu 

 

Potvrzení volby 

 

Indikace přítomnosti napájení AC 

 

Porucha – přepětí řídící jednotky 

 

Porucha – ostatní chyby, bližší identifikace v menu 

 

Porucha – chyba akumulátoru 

 

Indikaci výstupního napětí AUX 

 

Signalizace hladiny nabití akumulátoru 
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4.1. Hlavní menu 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 Symbol Popis 

[1] 

 

Zobrazuje aktuální výstupní napětí na svorkách AUX (továrně 13,8V) 
s přesností 0,1V. Jedná se o měření informativního charakteru. Při překročení 

14,7V je indikována porucha přepětí řídící jednotky. 

[2] 

 

Zobrazuje aktuální odebíraný proud ze svorek AUX s přesností 0,1A. Jedná se o 
měření informativního charakteru. Při překročení nastavené hodnoty proudu je 
indikována porucha AUX. 

[3] 

 

Zobrazení historie poruch (viz. kapitola 4.2). 

[4] 

 

Zobrazení aktuálních poruch (viz. kapitola 4.3). 
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4.2. Listování historií poruch 
 

 

Mačkejte šipku vpravo nebo vlevo, dokud se na displeji nezobrazí symbol FLh 

Potvrďte stiskem OK 

První zobrazený symbol udává pořadí poruchy v paměti, řazeno od nejmladší 

Po jedné sekundě se automaticky zobrazí kód poruchy 

Stiskem OK přejdete na další poruchu v pořadí 

První zobrazený symbol udává pořadí poruchy, řazeno od nejmladší 

Po jedné sekundě se automaticky zobrazí kód poruchy 

Stiskem OK přejdete na další poruchu v pořadí 

Pokud se na displeji zobrazí tři pomlčky, došli jste na konec seznamu 
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4.3. Zobrazení aktuálních poruch 
 

 

Mačkejte šipku vpravo nebo vlevo, dokud se na displeji nezobrazí symbol FLc 

Potvrďte stiskem OK 

První zobrazený symbol udává pořadí poruchy, řazeno od nejmladší 

Po jedné sekundě se automaticky zobrazí kód poruchy 

Stiskem OK přejdete na další poruchu v pořadí 

První zobrazený symbol udává pořadí poruchy, řazeno od nejmladší 

Po jedné sekundě se automaticky zobrazí kód poruchy 

Stiskem OK přejdete na další poruchu v pořadí 

Pokud se na displeji zobrazí tři pomlčky, došli jste na konec seznamu 
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4.4. Tabulka poruch 
 

Kód 

poruchy 

Popis Aktivuje 

výstup 

Podrobnosti 

F01 Porucha AC EPS FLT 
Shořela pojistka přívodu k transformátoru 
Na přívodu AC není napájení 

F02 Porucha jištění AUX PSU FLT 
Shořela pojistka výstupu AUX 
Na výstupu AUX je přepětí  

F03 Porucha jištění AKU APS FLT 

Shořela pojistka výstupu AKU 

Zkrat na výstupu AKU 
Zkrat na výstupu AUX 

F04 Přepětí výstupu PSU FLT Přepětí na regulaci výstupu z řídící jednotky 

F05 Porucha AKU APS FLT 
Akumulátor není připojen 
Vybitý akumulátor 
Nízká kapacita akumulátoru 

F06 Vysoké napětí na AUX PSU FLT Napětí na výstupu AUX překročilo 14,7V 

F07 Vysoké napětí na akumulátoru PSU FLT Napětí na akumulátoru překročilo 14V 

F08 Porucha okruhu nabíjení PSU FLT 
Výstupní napětí pro akumulátor je nižší jak 13V 
Nabíjecí okruh jednotky nefunguje 

F09 Nízké napětí výstupu AUX PSU FLT Napětí na výstupu AUX je nižší jak 11,8V 

F10 Nízké napětí akumulátoru APS FLT Napětí na akumulátoru pokleslo pod 11,5V 

F11 
Nízké napětí akumulátoru - 
vypnuto 

APS FLT Napětí na akumulátoru pokleslo pod 10V 

F12 Externí vstup EXT  Selhání aktivace externího vstupu EXT 

F13 Otevřen box zdroje  PSU FLT  

F50-54 Vnitřní chyba jednotky PSU FLT servisní kódy 

F60 Porucha komunikace PSU FLT selhání komunikace s LCD panelem 

F61-64 Chyba kontrolního panelu PSU FLT servisní kódy 

F65 Odemčen přístup  odemčeno heslo 

 
 

Kód zprávy Popis 

I00 Spouštěcí sekvence 

I01 Obnova napájení AC 

I02 Obnova AUX 

I03 Vyměněná pojistka AKU  

I04 Akumulátor OK 

I05 Zahájení testu baterie 

I06 Uzavření krytu jednotky 
 

4.5. Optická signalizace poruchy 
 

Počet bliknutí LED PSU Kód poruchy Popis poruchy 
1 F06 Vysoké napětí na AUX 

2 F07 Vysoké napětí na akumulátoru 

3 F08 Porucha okruhu nabíjení 
4 F09 Nízké napětí výstupu AUX 
5 F50-54 

F60 
Vnitřní chyba jednotky 
Porucha komunikace 

6 F13 Otevřen box zdroje  
 
 
 
 
 
 
 
 



Zálohované zdroje PS-BOX+LCD                                                                                                                            manuál 

VARIANT plus, spol. s r.o.                                                                                                                                                                                           strana 17 

4.6. Nastavení řídící jednotky 
 

 
 
 

 Symbol na LCD Popis 

1 

 

Test akumulátoru – tSt 
On – jednotka testuje akumulátor 
OFF – jednotka akumulátor netestuje 

2 

 

Ztlumení jasu displeje 
On - pokud po dobu pěti minut není stisknuto žádné tlačítko, ztlumí se jas 
LED displeje. K jeho zpětné aktivaci dojde stisknutím libovolného tlačítka. 
OFF – LED displej svítí trvale plným jasem 

3 

 

Komunikační adresa pro PC 
Nastavení pro komunikaci mezi jednotkou a PC s programem PowerSecurity.  
Komunikační adresa umožňuje identifikovat více napájecích zdrojů ve stejné 
komunikační síti 

4 

 

Rychlost komunikace 
Nastavení pro komunikaci mezi jednotkou a PC s programem PowerSecurity.  
Rychlost lze nastavit v rozsahu 9600 až 115200 baudů. 

5 

 

Parita přenosu 
Nastavení pro komunikaci mezi jednotkou a PC s programem PowerSecurity.  

Lze nastavit hodnoty 8N2, 8E1 a 8O1. 
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4.7. Technické výstupy 
Jde o výstupy, které signalizují poruchy funkce řídící jednotky, galvanicky oddělené. Změní svůj stav na základě 

následujících událostí: 

 
EPS FLT - výstup signalizující výpadek napájení AC. 

Výstup signalizuje ztráty přívodu 230VAC. V klidu je výstup sepnutý (napájení AC je v pořádku). V 
případě výpadku elektrické energie řídící jednotka výstup rozepne po časové prodlevě nastavené 
pomocí jumperů TAC. 

APS FLT - výstup signalizující poruchu akumulátoru. 

Výstup signalizuje poruchu v obvodu akumulátoru. V klidu je výstup sepnutý (akumulátor pracuje 
správně). V případě poruchy na akumulátoru řídící jednotka přepne výstup do otevřeného stavu. Výstup 
reaguje na tyto události: 
- Vadný akumulátor 
- Během testu pokleslo napětí akumulátoru pod 11,5V 
- Vadná pojistka akumulátoru 

- Obvod akumulátoru je přerušen 
PSU FLT - výstup signalizující poruchu řídící jednotky zdroje (PSU). 

Výstup signalizuje poruchu samotné řídící jednotky. V klidu je výstup sepnutý (při správné činnosti 

všech procesů). V případě poruchy PSU přepne výstup do otevřeného stavu. Reaguje na tyto události: 
- Nízké výstupní napětí Uaux < 11,8V 
- Vysoké výstupní napětí Uaux > 14,7V 
- Vysoké napětí akumulátoru Uaku > 14V (během testu akumulátoru) 

- Aktivace polymerové pojistky PTC 
- Překročení jmenovitého proudu AUX 
- Porucha v nabíjecím obvodu 
- Aktivace ochrany proti přepětí 
- Otevření skříně - TAMPER 
- Vnitřní chyba PSU 
- aktivace vstupu EXT IN  

 
Technické výstupy jsou provedeny optočleny s galvanickým oddělením mezi systémy PSU a připojenými 
zařízeními. 
 

 
 

Vstup externích poruch EXT IN. 
EXT IN (externí vstup) je technický vstup určený pro signalizaci poruchy dalších externí zařízení, které chceme 
hlídat řídící jednotkou zdroje. Narušení tohoto vstupu se ukládá do paměti a zároveň aktivuje poruchu na výstupu 
PSU FLT. 
Výstup je proveden optočlenem s galvanickým oddělením mezi PSU a připojeným zařízením. 
 

 
 
Schémata níže ukazují možné způsoby připojení externích zařízení k EXT IN.  
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4.8. Signalizace otevření boxu zdroje - TAMPER 

Skříň zdroje je vybavena mikrospínačem tamperu, indikující otevření krytu a sejmutí z montážní plochy. 

Z montáže v továrně není kabel tamperu připojen ke svorkovnici. Pro funkci indikace narušení tamperu odstraňte 
ze svorkovnice propojku a připojte kabel. 
Každé otevření krytu a sejmutí z montážní plochy bude generovat poruchu na výstupu PSU FLT a zaznamená 
událost do paměti poruch. 
 
4.9. Ochrana proti přepětí na výstupu z regulátoru (OVP) 

V případě, že na výstupu spínacího regulátoru je napětí vyšší než 15,5V ± 0.5V, systém odpojí zdroj od výstupu 
AUX a okruhu akumulátoru. Výstupy AUX budou napájeny přímo z akumulátoru. Aktivace ochranného systému je 
indikován žlutou LED OVP na DPS a výstupem PSU FLT. 
 
4.10. Proudová ochrana AUX 
Zdroj trvale sleduje odebíraný proud z jednotky a případné přetížení signalizuje na DPS pomocí LED OVL 

(přetížení) a na panelu diodou . Pokud dojde k překročení jmenovitého proudu z AUX, aktivuje se 
signalizace a jednotka zahájí speciálně navržený sled operací. V závislosti na čase a úrovni přetížení může 
mikroprocesor odklonit výstup AUX do provozu s asistencí akumulátoru. Po jedné minutě dochází k restartu. 

Proudové přetížení je indikováno technickým výstupem PSU FLT. 
 


