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Zálohovaný zdroj BP-12 slouží pro napájení libovolného zařízení zálohovaným stejnosměrným
napětím 12V.

Zálohovaný zdroj BP-12 slouží pro napájení libovolného zařízení zálohovaným stejnosměrným
napětím 12V.

Technická specifikace :

Technická specifikace :

vstupní napájení (adaptér typ DE-20-15)
15 V AC/ 600 mA, chráněno tavnou pojistkou 1,6A
zálohovací akumulátor
12V / 1,2Ah - typ SA-214/1.2 Jablotron
výstupní napětí
10,5 až 13,5V ss, chráněno tavnou pojistkou 1,6A
výstupní proud
trvale
400 mA
špičkově
1A (není dobíjen akumulátor)
rozsah pracovních teplot
-10° až +40°C
Zařízení je určeno pro používání ve vnitřním prostředí.

vstupní napájení (adaptér typ DE-20-15)
15 V AC / 600 mA, chráněno tavnou pojistkou 1,6A
zálohovací akumulátor
12V / 1,2Ah - typ SA-214/1.2 Jablotron
výstupní napětí
10,5 až 13,5V ss, chráněno tavnou pojistkou 1,6A
výstupní proud
trvale
400 mA
špičkově
1A (není dobíjen akumulátor)
rozsah pracovních teplot
-10° až +40°C
Zařízení je určeno pro používání ve vnitřním prostředí.

Je navržen a vyroben ve shodě s na něj se vztahujícími ustanoveními: Nařízení vlády č. 169/1997 Sb.,ve
znění nařízení vlády č. 282/2000 Sb. je-li použit dle jeho určení.
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Originál prohlášení o shodě je na www.jablotron.cz v sekci poradenství.

Originál prohlášení o shodě je na www.jablotron.cz v sekci poradenství.

Obsah dodávky

Obsah dodávky

plastová krabička zdroje .......................... 1x
těsnění víka krabičky................................ 1x
napájecí adaptér DE-20-15...................... 1x
zálohovací akumulátor SA-214/1,2.......... 1x

modul zálohovacího zdroje ...................... 1x
šroub krytu krabičky zdroje M3x9............. 4x
vrut Ø3x25................................................ 2x
hmoždinka ................................................ 2x

Instalace
Odšroubujte víko plastové krabičky zdroje a vyjměte zálohovací akumulátor. Krabičku připevněte pomocí vrutů a hmoždinek na požadované
místo. Otvory v pravé stěně protáhněte přívod napájení S15V a výstup zálohovaného napětí 12Vss.
Modul zálohovaného zdroje nasuňte na zálohovací akumulátor a připravené vodiče připojte ke
svorkovnici. Komplet pak vložte do plastové krabičky, do víka krabičky nasaďte těsnění, krabičku
uzavřete a víko přišroubujte.

Funkce
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Zdroj poskytuje výstupní stejnosměrné napětí 12V (signalizováno svítící žlutou kontrolkou).
Za normálních podmínek je zdroj napájen střídavým napětím 15V/600mA. Je-li vstupní napětí přítomno, svítí zelená kontrolka a obvod zdroje automaticky dobíjí zálohovací akumulátor. V případě
výpadku vstupního napětí zelená kontrolka zhasne a zdroj dodává výstupní napětí z akumulátoru.
Zhasne-li i žlutá kontrolka - zdroj nepracuje. Buď je vybit zálohovací akumulátor (dlouhotrvající
výpadek vstupního napětí) nebo došlo k přetavení některé z pojistek (překontrolujte).
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Důležité upozornění : Při manipulaci s akumulátorem předejděte jeho zkratu ! Vysoký zkratový
proud může způsobit škody nebo úraz !
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Poznámka: Po použití baterie (akumulátor) nevhazujte do koše, ale odevzdejte do sběrného místa. Výrobek, ačkoliv neobsahuje žádné škodlivé materiály, nevyhazujte do odpadků, ale předejte prodejci nebo přímo
výrobci.
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Zařízení vyrábí a servis zajišťuje :
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Internet: www.jablotron.cz
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