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1. Technický popis. 

 
1.1. Obecný popis. 
Pojistková lišta LB5 (AWZ534) je určena k rozdělování napětí v nízkonapěťových systémech (distribuce napětí). 

Je vybavena IN vstupem pro připojení napájení: 10V-30V/DC nebo 10V-24V/AC (např. záložní zdroj, transformátor 
apod.). Modul LB5 je vybaven pěti nezávislými napájecími výstupy AUX1…AUX5. Jednotlivé výstupy AUX jsou vybaveny 
ochranou proti zkratu (SCP) v podobě tavné pojistky (F 0,5A nebo F 1,0A), přepěťová ochrana 5 x varistory. Stav 
výstupů je signalizován pěti LED diodami L1…L5. Poškození pojistky je signalizováno zhasnutím příslušné LED diody: L1 u 
AUX1 apod. V případě poruchy je navíc zapnut výstup AW (stav L) a LED dioda AW. Výstup AW může sloužit ke vzdálené 
kontrole stavu LB5 např. vzdálená optická signalizace. 
 

1.2. Schéma zapojení modulu (obr. 1). 

 

Obr. 1. Schéma zapojení modulu LB5 (příkladové). 

1.3. Popis součástí a svorek modulu LB5 a funkcí (tab. 1, obr. 2). 

Tabulka 1. 
Součást č. 

[obr. 2]  
Popis 

[1] L1, L2, L3, L4, L5 LED diody zelené (signalizují poškození pojistky) 

 
[2] 

F1, F2, F3, F4, F5 pojistky v obvodech AUX (+)  

[3] +IN- vstup napájení lišty LB5 (10V-14V)  

[4] AUX1, AUX2, AUX3, AUX4, AUX5 nezávislé chráněné výstupy, společná 
svorka (-) 

[5] LED AW (červená) dioda signalizující poruchu jednoho z výstupů (poškození 
pojistky) 

[6] AW LB5 výstup signalizující poruchu jednoho z výstupů, typ OC (normální stav 
hi-Z, porucha L- 0V), společná svorka (-) 
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Obr. 2. Pohled na modul LB5. 

1.4. Technické parametry:  
- elektrické parametry (tab. 2) 
- mechanické parametry (tab. 3) 

Tabulka 2. 

Napájecí napětí 10V÷30V/DC (-2%/+2%) 
10V÷24V/AC (-2%/+2%) 

Výstupní napětí Uaux=Uin  
stejné jako napájecí napětí 

Odběr proudu 10mA@12Vdc, 40mA@30Vdc 
Počet napájecích vstupů 1 (svorky IN) 
Počet napájecích výstupů 5 (svorky AUX) 
Ochrana:  
- proti zkratu SCP 
- proti přetížení OLP 
jednotlivého výstupu AUX 
- přepěťová ochrana 

5x F 0,5A tavná pojistka nebo 5x F 1,0A tavná 
pojistka (manuální výměna pojistky ze sady) 
Poškození - vyžaduje výměnu tavné vložky, opětovné 
zprovoznění manuálně 
5 x varistory. 

Maximální proud výstupu AUX 2A (Σ 5A @ 5xAUX) 

Technické výstupy: AW 
 

Typ OC 50mA max. 
• normální stav (bez poruchy): hi-Z (vysoká 

impedance) 
• aktivní stav (porucha): L (0V, GND),  
  

Optická signalizace 

LED diody zelené 
• L1, L2, L3, L4, L5-  

stav výstupů AUX1…AUX5  
(normální stav = svítí) 

LED dioda červená  
• AW-  

signalizace poruchy min. 1 výstupu  
(normální stav = nesvítí) 

Pojistky F1, F2, F3, F4, F5 F 0,5A nebo F 1,0A (v sadě) 
Provozní podmínky II. třída prostředí, -10°C ÷40°C 

Tabulka 3. 
Rozměry 140 x 30  x 43 (WxHxD) 
Upevnění Montážní úchytky x 4 (PCB fi=4,2 mm), montážní 

páska nebo šrouby do plechu 
Spojky Ф0,41÷1,63 (AWG 26-14) 
Hmotnost netto/brutto 0,08/0,1 kg 
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2. Instalace. 
 

2.1 Požadavky. 
Lištu LB5 smí instalovat pouze kvalifikovaný montér, který vlastní příslušná (požadovaná a v dané zemi nezbytná) 

povolení a oprávnění pro práci s instalacemi 230V/AC a instalacemi nízkého napětí. Zařízení musí být instalováno 
v uzavřených místnostech, v souladu s II. třídou prostředí, s normální vlhkostí vzduchu (RH=90% max. bez kondenzace) 
a teplotním rozsahem -10°C do +40°C. Modul lze připojit pouze k napájecím zdrojům, které mají galvanickou 
(transformátorovou) izolaci od síťového napájení. 

Zařízení je potřeba instalovat v kovovém krytu (skříni, koncovém zařízení) a pro splnění požadavků LVD a EMC je 
potřeba dodržet zásady: napájení, instalace a stínění v závislosti na použití. 
 

Před zahájením instalace je nutné vyhotovit bilanci výkonu. Během normálního a nouzového 
provozu součet proudů (výkon) odebíraných spotřebiči z výstupů AUX nesmí překročit kapacitu napájecího 
zdroje připojeného ke vstupu IN. 

Změna parametrů pojistek na jiné než originální je přípustná pouze tehdy, je-li zachována bilance 
vstup/výstup, dodrženy bezpečnostní normy (kabeláže a typu spotřebičů), není překročen maximální 
proud jednotlivého výstupu (2A) a celkový proud všech výstupů (5A). 
 

2.2 Postup instalace. 
1. Proveďte montáž modulu LB5. 
2. Přiveďte napájecí napětí na svorky +IN, -IN, při dodržení polarizace (u DC napětí). 
3. Připojte spotřebiče na svorky +AUX1- …+AUX5-, při dodržení polarizace (u DC napětí). 
4. Zapojte signál poruchy, výstup AW (v závislosti na potřebě konkrétní instalace) k signalizačnímu zařízení (LED dioda, 
vstup vysílače, vstup centrály, signalizátor apod.). 
5. PO provedení testů a kontrole funkčnosti uzavřete kryt. 

 
2.3 Postup v případě zkratu (aktivace SCP) výstupu LB5. 
Výstupy modulu AUX1÷ AUX5 jsou chráněny proti zkratu tavnými pojistkami (vložky). 

V případě poškození je nutno pojistku vyměnit za pojistku stejného typu (shodnou s originální nebo o parametrech 
odpovídajících normám a bilanci). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4 

 
 

 

  
 

OZNAČENÍ WEEE 
Použitá elektrická a elektronická zařízení nelze likvidovat spolu s běžným komunálním odpadem. Podle směrnice 

WEEE platné na území EU, je třeba použít zvláštní způsob likvidace. 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

Pulsar K.Bogusz Sp.j.  
Siedlec 150,  32-744 Łapczyca, Poland 

Tel. (+48) 14-610-19-40, Fax. (+48) 14-610-19-50 

e-mail: biuro@pulsar.pl, sales@pulsar.pl 
http:// www.pulsar.pl 

 

OBECNÉ ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 

1. Pulsar K. Bogusz Sp.j. (výrobce) poskytuje dvouletou záruku kvality na zařízení, počínaje od data nákupu uvedeného na dokladu o koupi. 
2. V případě, že při uplatňování reklamace nebude předložen doklad o koupi, je počítána tříletá záruční doba od data výroby zařízení. 
3. Záruka zahrnuje bezplatnou opravu nebo výměnu za jiný funkčně odpovídající kus (volbu provádí výrobce) zařízení, které vykazuje vady zaviněné 
výrobcem, mj. výrobní vady a vady materiálu, pokud byly nahlášeny v záruční době (bod 1 a 2). 
4. Zařízení, na něž se vztahuje záruka, je třeba dodat na místo, kde byl zakoupen, nebo přímo do sídla výrobce. 
5. Záruka se vztahuje na kompletní zařízení s písemně specifikovaným druhem vady ve správně vyplněném reklamačním formuláři.  
6. Výrobce, pokud reklamaci uzná, se zavazuje provést záruční opravu v nejkratším možném termínu, avšak ne delším, než 14 pracovních dnů od data dodání 
zařízení do servisu výrobce. 
7. Doba opravy, uvedená v bodě 6, může být prodloužena v případě, že provedení opravy je technicky nemožné a také v případě, že zařízení bude přijato do 
servisu podmínečně z důvodů nesplnění záručních podmínek reklamujícím. 
8. Veškeré servisní služby vyplývající ze záruky budou prováděny výhradně v servisu výrobce. 
9. Záruka se nevztahuje na závady vzniklé: 
- z příčin nezaviněných výrobcem, 
 - mechanickým poškozením, 
- nesprávným skladováním a přepravou, 
- způsobem používání, který neodpovídá pokynům v návodu k použití nebo způsobem použití, který je v rozporu s určením zařízení,  
- v důsledku nešťastných náhod (např. atmosférické výboje, porucha energetické sítě, požár, zatopení, působení vysokých teplot a chemických látek,  
- nesprávnou instalací a nastavením (které neodpovídají zásadám v návodu k obsluze), 
10. Ztrátu záruky v každém případě způsobuje zjištění, že byly provedeny konstrukční změny nebo opravy mimo servis výrobce. Ztrátu záruky způsobuje také 
jakákoli změna nebo poškození sériových čísel či poškození záručních nálepek. 
11. Zodpovědnost výrobce vůči kupujícímu je omezena hodnotou zařízení stanovenou podle velkoobchodní ceny výrobce platné v den nákupu. 
12. Výrobce nenese žádnou odpovědnost za škody vzniklé v důsledku poškození, vadné činnosti nebo z důvodu, že zařízení nelze používat,  
zvláště pokud tato skutečnost vyplývá z nedodržení pokynů a požadavků uvedených v návodu k obsluze. 

 


