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        ZÁLOHOVANÝ NAPÁJECÍ ZDROJ

                               NZZ-12
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Zálohovaný zdroj  NZZ-12 urèen pro napájení zaøízení dopravní signalizace (zejména návìstidly 
zvýraznìných dopravníchn znaèek ),tam kde není trvalý zdroj napájení 230V. Typická aplikace je napájení 
výstražných blikaèù na dopravních znaèkách z rozvodu veøejného usvìtlení ,kdy za dne je dopravní 
zaøízení napájeno z akumulátoru zdroje a v noci kdy je pøítomno napìtí 230V z rozvodu veøejného osvìtlení 
,je napájení zabezpeèeno ze sí�ové èásti zdroje a jeho baterie je dobíjena.
Další možnost použití je jako záložní zdroj pro zaøízení ,kde je vyžadován nepøetržitý provoz pøi výpadku 
sí�ové napájecí soustavy. 

1. POPIS VÝROBKU

Zaøízení sestává z tìchto èástí: Skøíò 
Elektronika dobíjeèe a zdroje
Akumulátor
Spínací hodiny

Skøíò zdroje
Všechny èásti zdroje jsou soustøedìny v hermetizované skøíni s odvìtráváním. Na zadní stìnì skøínì je umístìn 
univesální adaptér pro monzáž skøínì na sloup o prùmìrech od 70 do 200mm. Na spodní stranì jsou umístìny  
kabelové vývodky pro napájecí a výstupní kabel.
Elektronika dobíjeèe a zdroje
Elektronika obsahuje dvojici s�ových napájecích zdrojù s transformátory. První slouží k nabíjení akumulátoru a je 
doplnìn napì�ovým a proudovým stabilizátorem. Druhý zdroj slouží k napájení v dobì kdy je pøítomno napìtí  
230V , baterie je odpojena a na výstupu je napìtí z tohoto zdroje. Na výstupu NZZ-12 je tedy buï napìí z 
akumulátoru (není li pøítomno sí�ové napìtí), nebo napìtí z výstupu sí�ového zdroje. 
Akumulátor  zdroje je chránìn obvodem který zabezpeèí odpojení výstupu pøi poklesu napìtí na akumulátoru pod 
10V. V pøípadì aktivace tohoto obvodu je napìtí na výstupu obnoveno až po pøipojení zdroje na sí�, nebo stiskem 
tlaèítka na desce elektroniky 
Akumulátor
Jako zdroj napìtí v dobì nepøítomnosti sí�ového napìtí je použit bezúdržbový olovìný gelový akumulátor 
12V/12Ah.
Spínací hodiny
Aby bylo možno signalizaèní zaøízení zapojené na výstupu zdroje NZZ-12  vypnout v dobì ,kdy není žádoucí aby 
pracovalo ,jsou na výstupu zdroje zapojeny týdenní mechanické spínací hodiny upravené pro napájení 12V=.
Na výstupních svorkách zdroje je pøítomno napìtí jen pokud je kontakt  hodin sepnut.

2. TECHNICKÉ ÚDAJE:

Vstupní
Napájení: 230V AC /50Hz   
Pøíkon: max. 60VA *
Ochrana proti neb.dotyk.napìtí: ochranným vodièem -soustava 1/N/PE-230V/50Hz

o oPracovní teploty: - 30 C až + 40 C
Krytí: IP 44
Jištìní na vstupu transformátorù: 1ks pojistka T-600mA (rozmìr 5x20mm) 
Jištìní na výstupu transformátorù: 2ks pojistka T-2,5A (rozmìr 5x20mm) 

2max prùøez vodièù nap.kabelu: 2,5mm
Výstupní
Napìtí: 11-17V DC
Výstupní proud: max 1,2A
Zátìž: max. 10W 
Max akèní doba provozu na akumulátor: 15 hod (pøi trvalé zátìži 10W)
Min doba nabíjení na plnou kapacitu aku. 8 hod
Jištìní na výstupu zdroje: 1ks pojistka  F-2A (rozmìr 5x20mm) 
max délka výstupního kabelu: 15m

2max prùøez vodièù výstupního kabelu: 2,5mm
Rozmìry
Výška: 330 mm
Šíøka: 330 mm
Hloubka: 150 mm
Hmotnost: 6 kg
Støední doba životnosti akumulátoru: 18 mìsícù

*] pøíkon jednotky je závislý na zátìži na výstupu zdroje  a stavu nabití akumulátoru.
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3. POPIS PØIPOJENÍ  A OVLÁDÁNÍ

! POZOR !
Pøipojení ,opravy a údržbu jakož i  ostatní práce které vyžadují otevøení skøínì (vèetnì nastavování hodin) 
smí provádìt pouze osoby s pøíslušnou kvalifikací a oprávnìním  pro práce na  elektrických zaøízeních 
nízkého napìtí do1000V.

Zaøízení nemá hlavní vypínaè ,aktivuje se po pøipojení na zdroj napájecího napìtí a pøipojuje se napevno na pøívod 
napájecího napìtí. Pro pøipojení sí�ového napìtí slouží svorky 1-2-3 (L-N-PE)  na svorkovnici L1. Napájecí kabel 
se pøivede vývodkou Pg 9. Napájecí pøívod by mìl být pøedjištìn pojistkou nebo jistièem odpovídajících  parametrù.
Vhodný odpojovací prostøedek musí být souèástí elektrického rozvodu budovy.
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Spínací hodiny 
Napìtí na výstupní svorky zdroje je pøivedeno pøes kontakt spínacích hodin.
Interval zapnutí ,nebo vypnutí se nastavuje pomocí èervených (vypnuto) a zelených (zapnuto) kolíèkù nasouvaných 
na kotouè hodin s oznaèením dne a èasu. 
Hodiny jsou týdenní ,takže je možno na každý den v týdnu nastavit jiný  interval spínání.(napø zohlednit jiný interval 
v prac.dnech a o víkendech). Nastavení je možno provést na jednu celou hodinu s minimálním intervalem mezi 
zapnutím a vypnutím 2 hodiny.
V pøípadì že nechceme hodiny používat. vyjmeme všechny kolíèky z èasového kotouèe a koleèko spínaèe otoèíme 
do polohy “1” - trvale zapnuto. Chceme li zdroj vyøadit na urèitou dobu z èinnosti uèiníme totéž a koleèko spínaèe 
otoèíme do polohy “0” - trvale vypnuto. 
Stejného efektu dosáhneme vyjmutím pojistky  FU-5 na výstupní svorkovnici.

Indikaèní prvky
Zelená kontrolka “funkce zdroje 15V”  na desce zdrojù indikuje, že je pøítomno sí�ové napájecí napìtí, zdroj 15V= 
je v provozu a výstup zdroje je pøepnut z baterie na tento sí�ový zdroj. 

Èervená kontrolka  “dobíjení “ na desce zdrojù indikuje, že je pøítomno sí�ové napájecí napìtí a akumulátor je 
nabíjen proudem vìtším jak 0,5A. Po nabití akumulátoru  na asi 3/4 kapacity a tudíž poklesu proudu pod 0,5A 
kontrolka zháší.

Tlaèítko TL-1
Tlaèítko pøi stisku  blokuje funkci odpojovaèe  výstupu. Je li výstup zdroje odpojen odpojovaèem z dùvodu vybití 
akumulátoru ,je možno krátkodobì stiskem tlaèítka  odpojovaè restartovat a pøivést napìtí z akumulátoru na 
výstupní svorky zdroje (z dùvodu mìøení nebo kontroly).
Jinak se odpojovaè restartuje automaticky po pøipojení sí�ového napìtí. 
Jistící prvky 
Pojistky na desce zdrojù:
FU-1 T-600mA - sí�ová pojistka na vstupu (primáru) transformátorù Tr-1a2  .

(POZOR napìtí 230V)

FU-2 T-2,5 -  pojistka  akumulátoru.

FU-3 T-2,5A - Pojistka na výstupu (sekundáru) trafa Tr1 - zdroje 15V=.

FU-4 T-2,5A - Pojistka na výstupu (sekundáru) trafa Tr2 - zdroje nabíjeèe akumulátoru.

Pojistka výstupu zdroje:
FU-5 F-2A - Pojistka  výstupu 12-15V= zdroje NZZ-12 umístìná ve svorce 4 svorkovnice L1  kladného pólu 

výstupního napìtí.

Pøipojné body svorkovnice L1
Svorka 1 L-fázový vodiè si�ového napájecího napìtí.
Svorka 2 N-nulový (zpìtný) vodiè si�ového napájecího napìtí.
Svorka 3 PE -ochranný  vodiè si�ového napájecího napìtí.
Svorka 4 +  kladný pól výstupního napìtí zdroje 12-15V=.
Svorka 5 -   záporný pól výstupního napìtí zdroje 12-15V=.

4. ÚDRŽBA JEDNOTLIVÝCH ÈÁSTÍ  ZAØÍZENÍ

Zaøízení je urèeno pro vnìjší prostøedí a nevyžaduje zvláštní údržbu.

Doporuèuje se kontrolovat ,nedošlo-li k mechanickému poškození skøínì , nebo porušení její hermetiènosti,
dále 1x roènì kontrolovat dotažení šroubových spojù svorkovnic a dotažení kabelových vývodek.

V pøípadì porušení hermetiènosti skøínì je nutno okamžitì zaøízení odpojit od sí�ového napìtí a zajistit 
opravu  u výrobce.
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5. PØÍPADNÉ ZÁVADY A JEJICH OPRAVY

! POZOR !
Pøipojení ,opravy a údržbu jakož i  ostatní práce které vyžadují otevøení skøínì (vèetnì nastavování hodin) 
smí provádìt pouze osoby s pøíslušnou kvalifikací a oprávnìním  pro práce na  elektrických zaøízeních 
nízkého napìtí do1000V.

1.) Na výstupu zdroje není napìtí ani pøi provozu na sí� ,ani z akumulátoru.
Kontrolujte  a pøípadnì vymìòte výstupní pojistku FU-5.
Kontrolujte funkènost kontaktu spínacích hodin.
V pøípadì neùspìchu kontaktujte výrobce.

2.) Na výstupu zdroje je trvale napìtí z akumulátoru i za pøítomností sí�ì - nesvítí zelená kontrolka na desce zdrojù.
Kontrolujte a pøípadnì vymìòte pojistky FU-1 a FU-3 zdroje 15V=.
V pøípadì neùspìchu kontaktujte výrobce.

3.) Nedobíjí se akumulátor. I pøi vybitém akumulátoru a pøítomnosti sí�ového nap.nesvítí kontrolka dobíjení.
Kontrolujte a pøípadnì vymìòte pojistky FU-2 a FU-4 zdroje nabíjeèe.
Pøi správné funkci je na odpojených svorách akumulátoru  nutno namìøit napìtí 14,5V=.
V pøípadì že akumulátor má malou kapacitu (rychle se nabíjí I vybíjí) je nutno ho vymìnit.

6. ZÁRUÈNÍ PODMÍNKY

Výrobce neodpovídá za škody zpùsobené mechanickým poškozením ,neodbornou manipulací,  zásahem do 
zaøízení, nebo zanedbáním pøedepsané údržby. V tìchto pøípadech zaniká i záruka ,zvláštì pøi nepovolených 
konstrukèních úpravách  a  neodborné opravì nebo montáži (viz reklamaèní øád).

7. OBALY

Používání zaøízení  je možné na základì zákona è.361/2000Sb.,o provozu na pozemních komunikacích a o 
zmìnách nìkterých zákonù , ve znìní pozdìjších pøedpisù a ve vyhlášce Ministerstva dopravy a spojù 
è.30/2001Sb., kterou se provádìjí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a øízení provozu na 
pozemních komunikacích.

Po použití obal ODLOŽTE NA MÍSTO URÈENÉ OBCÍ K UKLÁDÁNÍ ODPADU!
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DYNASIG, spol. s r.o.
Popùvky 134
664 41 Troubsko
Èeská republika

Tel.: +420-5-46217480
Fax.:+420-5-46217422
E-mail: sales@dynasig.cz
URL: www.dynasig.cz

Pro další informace nás prosím kontaktujte na:
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