Zálohovaný zdroj BP-12 - napájanie ľubovoľného zariadenia zálohovaným jednosmerným napätím 12V.

Technická špecifikácia :

internetová verzia návodu

vstupné napájanie (adaptér typ DE-20-15)~15 V / 600 mA; ochrana - tavná poistka 1,6A
zálohovací akumulátor
12V / 1,3Ah - typ SA-214/1.3 Jablotron
výstupné napätie
10,5 až 13,5V js; ochrana - tavná poistka 1,6A
výstupný prúd
trvalý
400 mA
špičkový
1A (nie je dobíjaný akumulátor)
rozsah pracovných teplôt
-10° až +40°C
Zariadenie je určené na používanie vo vnútornom prostredí.
Jablotron týmto vyhlasuje, že tento zdroj BP-12 vyhovuje technickým požiadavkám a ďalším
ustanoveniam smernice 89/336/ES - EMC Directive (NV č. 245/2004 Z .z.), ktoré sa na tento výrobok
vzťahujú. Originál vyhlásenia o zhode nájdete na stránkach www.jablotron.sk.

Obsah dodávky
plastová krabička zdroja
tesnenie krytu krabičky
napájací adaptér DE-20-15
zálohovací akumulátor SA-214/1,3

1x
1x
1x
1x

modul zálohovacieho zdroja
skrutka krytu krabičky zdroja M3x9
vrut Ø3x25
hmoždinka

1x
4x
2x
2x

Inštalácia

Odskrutkujte kryt plastovej krabičky zdroja a vyberte zálohovací akumulátor. Krabičku pripevnite
pomocou vrutov a hmoždiniek na požadované miesto. Otvormi na pravej strane priveďte prívod
napájania 15V a výstup zálohovaného napätia 12Vjs. Modul zálohovaného zdroja nasuňte na zálohovací
akumulátor a pripravené vodiče pripojte na svorkovnicu. Komplet potom vložte do plastovej krabičky, na
kryt krabičky nasaďte tesnenie, krabičku uzatvorte a kryt priskrutkujte.

Funkcia

POISTKA 1,6A

Zdroj poskytuje výstupné jednosmerné
1,6 A
napätie 12V (signalizované svietiacou
+
žltou signálkou).
15V AC
Za normálnych podmienok je zdroj
+
AKU
napájaný
striedavým
napätím
12V DC
15V/600mA. Ak je vstupné napätie
na zdroji, svieti zelená signálka
1,6 A
a obvod zdroja automaticky dobíja
LED
LED POISTKA 1,6A
zálohovací akumulátor. V prípade
AC
DC
výpadku vstupného napätia zelená
ZELENÁ
ŽLTÁ
signálka zhasne a zdroj dodáva
výstupné napätie z akumulátora.
Ak zhasne aj žltá signálka - zdroj
nepracuje. Buď je vybitý zálohovací akumulátor (dlhotrvajúci výpadok vstupného napätia) alebo došlo
ku pretaveniu niektorej z poistiek (skontrolujte).
Dôležité upozornenie: Pri manipulácií s akumulátorom zabráňte jeho skratovaniu ! Vysoký skratový
prúd môže spôsobiť škody alebo úraz !

Poznámka: Aj keď výrobok neobsahuje žiadne škodlivé
materiály, nevyhadzujte ho po skončení životnosti do odpadkov,
ale odovzdajte predajcovi alebo priamo výrobcovi. Akumulátor po
použití nevyhadzujte do koša, ale odovzdajte do zberného
miesta.
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POZOR! Internetovú verziu návodu nie je možné použi na komerèné úèely!
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