internetová verzia návodu

Univerzálny zálohovaný zdroj BP12-18 je určený na napájanie ľubovoľného zariadenia zálohovaným jednosmerným napätím 12 V.
Tento zdroj možno umiestniť do boxu PLV-JA83K. V tomto boxe možno použiť akumulátor 7 Ah – 18 Ah (alternatívne možno použiť
akumulátor až 26Ah vo vlastnom boxe). Zdroj má optickú signalizáciu sieťového napätia a stavu akumulátora.

Obr.1: 1 - transformátor JA-83PWR,
2 - svorky pre napájanie 230 V, 3 - poistka
sieťového napájania (1,6 A), 4 - konektory
pre pripojenie akumulátora, 5 - konektor
pre prepojenie JA-83PWR a BP12-18,
6 - signalizačná LED, 7- výstupné svorky,
8 - konektory pre pripojenie tamperov (3x)

Inštalácia

POZOR! Internetovú verziu návodu nie je možné použiť na komerčné účely!

Univerzálny zálohovaný zdroj BP12-18

Nainštalujte transformátor JA-83PWR a elektroniku BP12-18 na požadované miesto alebo priamo do boxu PLV-JA83K. Na prepojenie
transformátora a elektroniky použite priloženú kabeláž. Pripojte prívod 230V do transformátora JA-83PWR.
Zapojiť sieťový prívod môže iba osoba s príslušnou elektrotechnickou kvalifikáciou. Zdroj má dvojité bezpečnostné oddelenie
obvodov. Ochranný vodič sa nepripája.

Funkcia

Zdroj poskytuje výstupné jednosmerné napätie 12V/2A (špičkovo až 3A). Elektronika má 3 stavy signalizácie.

AC OK – vstupní napätie 230 V je v poriadku

ACU OK – batéria je v poriadku (je pripojený akumulátor s napätím vyšším ako 10,8 V)
 Low ACU – zlý alebo nepripojený akumulátor (batéria s napätím nižším ako 10,8 V)

Popis svoriek

+U – Výstup kladného napätia,
GND – zem,
AC – Technický výstup výpadku AC (zopnuté = OK, rozopnuté = Porucha),
COM – spoločná svorka pre AC a ACU,
ACU – Technický výstup výpadku ACU (zopnuté = OK, rozopnuté = Porucha),
TMP – tamper výstup do ústredne (Všetky sabotážne kontakty sú zapojené do série. Ak pripojíte iba jeden tamper, ostatné dva musia
byť preklenuté prepojkou z dôvodu uzavretia obvodu).
Výstupy AC, ACU a COM sú bezpotenciálové.
Upozornenie: Akumulátor sa dodáva nabitý, zabráňte jeho skratovaniu! Akumulátor nie je súčasťou dodávky.
Poznámka: Po použití akumulátor nevyhadzujte do koša, ale odovzdajte na zbernom mieste.

Technické parametre

Vstupné napájanie (JA-83PWR)
Zálohovací akumulátor
Výstupné napätie
Výstupní prúd
Stupeň zabezpečenia 3
Trieda prostredia II (STN EN 50131-1)
Rozsah pracovných teplôt
Ďalej spĺňa

230 V, 50 VA, 50 Hz, trieda ochrany II
12 V / 7 Ah – 26 Ah (nie je súčasťou balenia)
13,5 V DC (pri plne nabitom akumulátore), ochrana 3 A
trvale 2 A
špička 3 A (odber je krytý z akumulátora)
STN SN 50131-1, STN EN 50131-6 - stredné až vysoké riziko
vnútorné všeobecné
-10° až +40°C
STN EN 50130-4, STN EN 55022

Výrobca vyhlasuje, že výrobok BP12-18 vyhovuje technickým požiadavkám a ďalším ustanoveniam NV č. 194/2005 Z.z. (smernice 2004/108/EC)
v znení neskorších predpisov, ktoré sa na tento výrobok vzťahujú, ak je použitý v súlade s jeho určením. Originál vyhlásenia o zhode nájdete na
stránkach www.jablotron.sk
Poznámka: Ak sa užívateľ rozhodne tohto zariadenia zbaviť, stáva sa elektroodpadom. Symbol
uvedený na výrobku znamená, že hoci výrobok neobsahuje
žiadne škodlivé materiály, nemožno ho miešať s komunálnym odpadom, ale je ho potrebné odovzdať na zbernom mieste elektroodpadu. Zoznam zberných miest
je dostupný na príslušných Obvodných úradoch životného prostredia. Prípadne ho možno spätným odberom odovzdať predajcovi pri kúpe nového zariadenia toho
istého druhu. Podmienkou vrátenia je, že odovzdávané zariadenie (elektroodpad) je v kompletnom stave v akom bolo pri kúpe. Úlohou zberu elektroodpadu je
jeho materiálové zhodnotenie, vrátane bezpečnej a ekologickej likvidácie, ktorou sa vylúči možný negatívny vplyv na životné prostredie a zdravie ľudí.
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