
Záložní řídící zdroj ZZ 2010
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Základní popis

   Záložní řídící zdroj ZZ 2010, spojený s akumulátorem, je určen k 
zálohovému napájení domácí dorozumívací techniky.  Záložní zdroj se 
dodává v provedení pro montáž na DIN lištu do rozvaděče. Je vybaven 
termoplastickým krytem o velikosti DIN9M.
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Popis: 1. Indikační LED diody (Chyba, Aku, Normal), 2. Svorky (- +) pro 
připojení napájecího zdroje 15VDC, 3. DIP přepínač pro nastavení vyvážení 
audio linky, 4. Svorkovnice sběrnice iDUM (- A D +), 5. Konektor pro připojení 
konfigurátoru, 6. Svorky (+ -)  pro připojení 12V akumulátoru.

Funkce indikačních LED diod

Technické parametry

Vstupní napětí: Stabilizované stejnosměrné napětí 15V

Výstupní napětí: Stabilizované stejnosměrné napětí 15V/1,5A
Stejnosměrné napětí pro AKU 11,5-13,5V, maximální 
dobíjecí proud 300mA

Krytí: IP 00

Provedení: Termoplastická krabička DIN 9M

Provozní teplota: +5°C až +40°C

Ostatní vlastnosti: Odolnost vůči krátkodobému zkratu.
Při výpadku síté automatické vypnutí výstupního napětí v 
případě, je-li napětí akumulátoru menší než 8VDC.

Rozměry: 157 mm x 90 mm x 66 mm (V x Š x H)

Záložní zdroj je určen pouze do rozvaděče!
Záložní zdroj nesmí být vystaven kapající a stříkající 
vodě!

LED Stav Popis

Červená  -  chyba svítí zkrat napětí na vedení

Žlutá  -  Aku bliká výstupní napájení je z AKU baterie

Žlutá  -  Aku svítí nabíjení AKU baterie

Zelená  -  Normál svítí výstupní napájení je ze zdroje

Zelená  -  Normál nesvítí výstupní napájení je z AKU baterie

Popis svorkovnic
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Popis: 7. Síťový napáječ NM 121717 (15VDC), 8. Záložní řídící zdroj 
ZZ 2010, 9. Akumulátor 12V / 7Ah. 
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napojení systému (tablo,telefony,atd.)

svorka pro přívod +15VDC ze síťového napáječe
svorka pro přívod -(GND) ze síťového napáječe
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Svorkovnice pro přívod napájecího zdroje   2

výstupní stabilizované napětí 15VDC
digitální linka
audio linka - nezapojujte!
výstupní stabilizované napětí - (GND)
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Svorkovnice sběrnice iDUM    4

svorka pro připojení -(GND)  AKU baterie
svorka pro připojení +12VDC  AKU baterie
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Svorkovnice pro připojení AKU   6

Poznámka: Za normálního provozu svítí zelená LED dioda.

Zapojení v systému
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Poznámka: U dvoudrátového systému nezapojujte linky A a D.
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Vyvážení audio linky

- A D + + D A -

iDům Konfigurátor Aku 12V
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Fyzické ID: 0xXX Záložní řídící zdroj ZZ_2010

Napájecí zdroj 15V/DC IN
IP00

Www. .cz

Pro připojení AKU použijte dvoužílový kabel o min. 
2průměru 1mm  !

Vyvážení audiolinky

Vyvážení linky neprovádějte! Nastavte všechny pozice DIP přepínače  3  
do polohy OFF (výchozí nastavení). Vyvážení linky se provádí přímo v table 
na DPS Vyvážení linky. Z tohoto důvodu nepřipojujte audio linku k záložnímu 
zdroji.


