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Systémový posilovací zdroj POWER RIO je novější verze zdroje ZDROJ RIO. Stejně jako upředchozí verze 
je integrovanou součástí zdroje jeden koncentrátor RIO s osmy smyčkami. Posilovací zdroj POWER RIO 
může být připojen ke všem ústřednám Galaxy i Galaxy G3 s vyjímkou Galaxy 8. Počet připojitelných zdrojů 
POWER RIO k ústředně Galaxy je limitován pouze počtem připojitelných koncentrátorů. Více o počtech 
modulů u jednotlivých verzí GalaxyG3 najdete v instalačním manuálu Galaxy. 

1. Konfigurace 
Zdroj POWER RIO je složen ze dvou modulů a to zdrojový blok a komunikační blok. Zdroj POWER RIO 
může být k ústředně připojen pomocí linky RS-485.  
Komunikační blok je propojen se zdrojovým blokem pomocí 6-ti žílového kabelu. Součástí komunikačního 
bloku je integrovaný koncentrátor RIO s osmy volně programovatelnými zónami a čtyřmi výstupy. Jejich 
adresování je naprosto totožné jako u klasických modulů RIO. Více informací v Instalačním manuálu 
Galaxy (Galaxy G3) 
 
Programovatelné výstupy jsou v tovarním nastavení osazeny propojkami LK1-4 tzn. připojeny pull-up 
rezistory. Pokud je výstup naprogramován s pozitivní polaritou na jeho výstupu je v klidu napětí +12V. Při 
odstranění propojky LK (1-4) je pull-up rezistor odpojen a na výstupu je nulový potenciál 0V. 
Propojkou LK5 je možné v případě potřeby přemostit svorky pro zadní tamper.  

2. Akumulátor

 
 
Minimální zálohovací akumulátor pro POWER RIO je 1x 7Ah. Maximální připojitelný akumulátor pro 
POWER RIO je 2x17Ah.  
 

Test akumulátoru 
Připojený akumulátor je automaticky testována na plné zatížení jedenkrát za hodinu. Stejný test probíhá i 
při opouštění režimu technika. Zdroj POWER RIO má integrovanou funkci ochrany proti hlubokému vybití 
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akumulátoru. Akumulátor je automaticky odpojen v případě, že je ústředna napájena pouze z akumulátoru 
(při výpadku sítě) a dojde k poklesu napětí akumulátoru pod 10V.  

3. Komunikace s ústřednou (pouze Galaxy 18-512, G3-144, G3-520) 
Celkový prodový odběr z výstupu AUX je nepřetržitě automaticky měřen a vysledky jsou odesílány do 
ústředny. Aktuální hodnoty měření jsou k dispozici technikovi v menu 61=Diagnostika podmenu 
61.4=KOMUN. ZDROJ.  
Inteligentní zdroj POWER RIO provádí výpočet doby zálohování na základě kapacity akumulátoru zadané v 
parametru 51.36=Kapacita aku a odebíraného proudu. Pokud je naprogramovaný čas v parametru 
51.37=Doba provAKU vyšší než doba zálohování vypočtená zdrojem, objeví se při pokusu o vystoupení z 
režimu technika na displeji KRATKA DOBA AKU. Z režimu technika nelze v takovém případě vystoupit 
dokud je naprogramovaný čas vyšší než vypočtený a je nutné buď připojit akumulátor s větší kapacitou a 
opravit parametr 36=Kapacita aku nebo snížit naprogramovanou dobu zálohování. 

4. Připojení zdroje POWER RIO na sítové napájení 
Instalaci silnoproudé části systému by měl výhradně provádět k tomuto účelu proškolený pracovník. Při 
instalaci ústředny musí být dodrženy platné normy ČSN.  Všechny ústředny řady Galaxy jsou pevně 
instalovaná zařízení trvale připojená k síťovému napájecímu napětí 230/240Vstř. 50 Hz. Síťový přívod by 
měl být samostatně jištěný. Síťový přívod přiveďte samostatně otvorem u pravé hrany krytu ústředny.  

 souběžně s přívodním kabelem 230V AC nesmí být vedeny žádné jiné vodiče. 

 

Kabel přichyťte k šasi ústředny plastovou příchytkou. Umístění napájecího kabelu ústředny názorně ukazuje obrázek.. 
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Síťový přívod musí být třívodičový (se žlutozeleným ochranným vodičem). Přívod zapojte do síťové 
svorkovnice.  
 

Barva vodiče Svorka Význam 

modrá N pracovní vodič 

zeleno-žlutá symbol země v kroužku (PE) ochranný vodič 

hnědá L fázový vodič 

Tab  1: Zapojení síťového kabelu v ústředně 

Jiný způsob připojení síťového přívodu není povolen ! 
Vstup ústředny je jištěn tavnou pojistkou 1A/T umístěnou v pouzdru na bloku síťové svorkovnice. Při 
případné výměně nahraďte přepálenou pojistku novou stejného typu. 

 Pokud má zdroj běžet pouze z připojené baterie je nutné krákodobě zkratovat propojku LK10. Tato propojka 
slouží jako startovací tlačítko. Nikdy nenechávejte propojku LK10 trvale seplou, mohlo by dojít  k hlubokému 
vypití akumulátoru.  

 

5. Technická specifikace zdroje POWER RIO 

Kryt zdroje 

• Šířka    440 mm 
• Výška   352 mm 
• Hloubka   88 mm 

 

Elektrické parametry 
• Primární napájení  230V AC (+10%/-15%) @ 50Hz 
• Výstupní napětí   13,8V a 14,5V 
• Proudová kapacita  3A  
• Pracovní teplota  -10° C  až  +40° C 

Výstupy AUX1 a AUX2 
• Nominální napětí  13,8V   
• MAX. proudový odběr 0,75 A (každý z výstupů AUX1 a AUX2) 

Výstup 14,5V 
• Nominální napětí  14,5V   
• MAX. proudový odběr  0,15 A (Při zatížení tohoto výstupu bude adekvátně snížena hodnota max. 

proudový odběr AUX1 a AUX2) 
 
• Max. dobíjecí proud AKU 1,4 A 
• Max. zvlnění nap. Výstupu méně  něž 100mV 
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Pojistky 
• F1 (14,5V)   500mA – 20mm  
• F2 (Battery)  1,6A – 20mm  
• F3 (12V Aux1)  1,0A – 20mm  
• F4 (12V Aux2)  1,0A – 20mm  

ČSN EN 50131 
Zdroj GALAXY POWER RIO je navržen pro použití v systémech splňující ČSN EN 50131-1/Z1 
• Stupeň  zabezpečení 3 
• Třída prostředí  II 
• Typ zdroje   Třída A (AKU automaticky dobíjen) 
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