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AWZ 13,8V/5A/17Ah/LM  Tlumivý, lineární napájecí zdroj.
KÓD:
TYP:

CZ**

Tlumivé lineární napájení 13,8VDC s mikroprocesorovým řízením provozu

Napájecí zdroj série  AWZ

Popis
Tlumivý napájecí zdroj je určený pro nepřetržité napájení poplašných systémů vyžadujících stabilní napětí 12V DC (+/-
15%). Napájecí zdroj dodává napětí 13,8 V DC se souhrnným proudem:

   

                                              1. Výstupní proud 5A + 0,6A nabíjení akumulátoru
                                2. Výstupní proud 4,4A + 1,2A nabíjení akumulátoru

                                              3. Výstupní proud 3,8A + 1,8A nabíjení akumulátoru
                                              4. Výstupní proud 3,2A + 2,4A nabíjení akumulátoru

                         Souhrnný proud spotřebičů + akumulátor je max. 5,6A

V případě ztráty síťového napětí dochází k okamžitému přepojení na akumulátorové napájení. Napájecí zdroj 
je umístěn v kovovém krytu (barva RAL 9003) s místem pro akumulátor 17Ah/12V. Kryt je vybaven mikropřepínačem 
signalizujícím otevření dvířek (čelní stěna) a odtržení od podkladu.

Pulsar ®
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Vlastnosti napájecího zdroje: 

 
· bezdrátové napájení 13,8VDC/5A  
· místo pro akumulátor 17Ah/12V 
· napájecí napětí 230VAC 
· tlumivý stabilizátor napětí 
· kontrola nabíjení a údržby akumulátoru 
· zabezpečení akumulátoru proti nadměrnému 

vybití (UVP) 
· ochrana výstupu akumulátoru před zkratem a 

opačným zapojením 
· nabíjecí proud akumulátoru 

0,6A/1,2A/1,8A/2,4A přepojován jumperem 
· funkce START manuálního zapojení 

akumulátoru  
· kontrola stavu pojistek výstupů AUX1, AUX2.  
· optická signalizace LED 
· akustická signalizace (bzučák) 
· řídící panel LED 

· technický výstup BS signalizace úbytku napětí 
sítě AC 

· technický výstup AW poruchy napájecího 
zdroje vyvolávané: 

· zkratem výstupu (SCP) 
· přetížením výstupu (OLP) 
· odpojením akumulátoru <10V (UVP) 
· poruchou napájecího zdroje 
· přepětím na výstupu (>16,5V)-OVP 

· zajištění: 
· proti zkratům SCP 
· proti přetížení OLP 
· proti přehřátí OHP 
· proti přepětí (overvoltage) OVP 
· proti přepětí (overpotential) 
· proti sabotáží 

·  záruka – 5 lét od data výroby 
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TECHNICKÉ ÚDAJE 
Typ napájecího zdroje: A (EPS - External Power Source) 
Napájecí napětí 230V/AC  (-15%/+10%) 50Hz 
Odběr proudu 0,55A max. 
Moc napájecího zdroje P 78W max. 
Výstupní napětí 11V÷13,8Vdc – tlumicí provoz 

10V÷13,8Vdc – provoz baterie 
Výstupní proud 5A+ 0,6A nabíjení akumulátoru 

4,4A+ 1,2A nabíjení akumulátoru 
3,8A+ 1,8A nabíjení akumulátoru 
3,2A+ 2,4A nabíjení akumulátoru 

Regulační rozsah výstupního napětí 11 V÷15 V  
Pulzující proud  20mV p-p  
Spotřeba proudu soustavou napájecího zdroje  77 mA max. 
Nabíjecí proud akumulátoru 0,6A/1,2A/1,8A/2,4A přepojován jumpery J1, J2 

Ochrana před zkratem SCP 

I. stupeň = 200% ÷ 250% výkonu napájecího zdroje – elektronické 
omezení proudu a/nebo poškození tavné pojistky v obvodu 
akumulátoru  
II. stupeň = 110% ÷ 150% výkonu,  pojistka PTC, opětovné ruční 
uvedení do chodu (odpojení výstupního obvodu DC) 

Ochrana před přetížením OLP 
110% ÷ 150% @25ºC÷55ºC výkonu napájecího zdroje – omezení 
vratnou pojistkou PTC, opětovné ruční uvedení do chodu (odpojení 
výstupního obvodu DC) 

Ochrana před přepětím OVP 
U>16,5V odpojení výstupního napětí, automatické obnovení 
(odpojení +OUT) 
U> 14,5V signalizace poruchy 

Ochrana v akumulátorovém obvodu SCP a opačná 
polarizace připojení 

6,3A - omezení proudu, tavná pojistka T 6,3A  (vyžaduje výměnu 
tavné pojistky)  

Ochrana akumulátoru před přílišným vybitím UVP 
U<10V (± 5%) – odpojení (-BAT) akumulátoru, 
Konfigurace jumpery Z3,Z4: regulace zpoždění: 20s/15min/1h/OFF 

Technické výstupy: 
- AW výstup signalizující poruchu napájecího zdroje: 
výstupu  
( působení SCP, OCP, OVP), akumulátoru  
( působení UVP, SCP, negativní test, překročení max. 
tepl.  
- BS výstup signalizující poruchu síťového napájení 
Antisabotážní zajištění: 
- TAMPER výstup signalizující otevření anebo 
odtržení krytu napájecího zdroje  

 
- typ OC, 50mA max. Normální stav : úroveň L (0V), porucha: 
úroveň  hi-Z  
 
 
- typ OC, 50mA max. Normální stav: úroveň hi-Z, porucha: úroveň L 
(0V), regulace zpoždění: 0s/5min/1h/6h 
 
- microswitch x 2, kontakty NC (kryt uzavřen), 
0,5A@50V DC (max.) 

Optická signalizace 
Diody LED: stav napájení AC/DC, porucha, kontrolní panel: displej 
LED+ klávesnice  

Akustická signalizace piezoelektrický signalizátor  

Provozní podmínky: 
II bezpečnostní třída, -10 

o
C÷ 40

 o
C 

Relativní vlhkost 20%...90%, bez kondenzace 
Kryt Ocelový plech DC1 1,2mm, barva RAL9003 
Velikost krytu  450 x 275 x 160+8 (WxHxD) [mm] (+/- 2)  
Váha netto/brutto 7,0  / 7,5 kg 
Místo na akumulátor 17Ah/12V (SLA) max. 
Konektory Napájení 230Vac: Φ0,63-2,05 (AWG 22-12) 

Výstupy OUT a BS/AW: Φ0,51- 2,05 (AWG 24-12) 
Výstupy akumulátoru BAT: Φ6 (M6-0-2,5) 
Výstup TAMPER: vodiče  

Zavírání  Válcový šroub x 2: od čela krytu (opce montáže zámku) 
Poznámky  Kryt je vzdálený od montážního podkladu za účelem provedení 

kabelového vedení. 
Chlazení napájecího zdroje: konvekční + vynucené (automatické). 
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Opční konfigurace napájecího zdroje:

Tlumivý napájecí zdroj AWZ 13,8V/5x1A/17Ah 

 - AWZ502 + LB8 5x1A (AWZ579 or AWZ580) + 17Ah

Tlumivý napájecí zdroj AWZ 13,8V/16x0,3A/17Ah

- AWZ502 + 2xLB8 16x0,3A (AWZ577 or AWZ580) + 17Ah

Tlumivý napájecí zdroj AWZ 13,8V/2x5÷7,4V/2x2A/17Ah

- AWZ502 + 2xDCDC20 (2x5÷7,4V/2x2A) + 17Ah 

Tlumivý napájecí zdroj AWZ 13,8V/10x0,5A/17Ah

- AWZ502 + 2xLB8 10x0,5A (AWZ578 or AWZ580) + 17Ah  
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