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Přehled nových funkcí modulu UZM-2: 

• Signalizace nepřipojeného záložního akumulátoru při připojeném napětí 
z primárního zdroje 

• Kontrola napětí akumulátoru každou cca 0,5 sec. při připojeném napětí 
z primárního zdroje 

• Signalizační bezpotenciálová relé nahrazena polovodičovými relé = snížení 
vlastní proudové spotřeby modulu UZM-2 

• Nová signalizační LED 4 pro snadnější diagnostiku provozních a poruchových 
stavů 
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1. Úvod 
Univerzální zdrojový modul UZM-2 je určen pro použití v aplikacích, které mají 12-ti nebo 24-ti 
voltovou napájecí soustavu stejnosměrného napětí. Tento modul byl vyvinut jako doplněk primárních 
zdrojů stejnosměrného napětí a plní následující funkce: 

• Chrání primární zdroje stejnosměrného napětí proti proudovému přetížení a jejich 
případnému zničení 

• Umožňuje nastavit pomocí DIP přepínačů maximální dobíjecí proud do záložního 
akumulátoru v závislosti na typu použití a požadovaných časech zálohování versus 
dobití záložního akumulátoru 

• Chrání akumulátor před hlubokým vybitím při výpadku sítě tím, že akumulátor odpojí 
při poklesu napětí pod stanovenou mez 

• Signalizuje jednotlivé provozní stavy LED diodami a polovodičovými reléovými výstupy 
• Kontroluje (testuje) každou cca 0,5 sec. akumulátor při připojeném napětí 

z primárního zdroje 
• Při výpadku napětí z primárního zdroje, modul trvale kontroluje napětí akumulátoru a 

signalizuje jeho stav LED diodami a výstupními polovodičovými relé  

Modul UZM-2 je dodáván samostatně jako plošný spoj bez montážního příslušenství nebo společně s 
primárním  zdrojem napětí jako kompletní zdroj v krytu pod označeními AXSP K40/5A, AXSP K40/10A, 
AXSP K40/24V-3A nebo AXSP K40/24V-6A. 

2. Použití 
Modul UZM-2 se používá jako přídavný modul k primárnímu zdroji napětí pro omezení dobíjecího 
proudu do záložního akumulátoru se jmenovitým napětím 12 nebo 24V. Hodnota jmenovitého napětí 
je na modulu UZM-2 nastavitelná propojkou J1, která je umístěna v pravém dolním rohu plošného 
spoje.  

• Pokud je použit primární zdroj napětí 12V a záložní akumulátor s jmenovitým napětím 
12V musí být na propojce J1 zkrat mezi PINy 2 a 3. 

 Pokud je propojka J1 nastavena na jmenovité napětí 12V (zkratovány  PIN 2 a 3) a dojde 
k připojení napětí z primárního zdroje 24V, bude modul trvale poškozen a nefunkční. 

• Jestliže je používán primární zdroj napětí 24V a záložní akumulátor s jmenovitým 
napětím 24V (dva akumulátory 12V stejné kapacity zapojeny v sérii) musí být na 
propojce J1 zkrat mezi PINy 1 a 2.  

Jako primární zdroj jmenovitého napětí 12V doporučujeme používat typy AXSP 12V/5A, AXSP 12V/10A 
případně 70PS13V8/5A nebo SMPSW 10A.  

Jako primární zdroje jmenovitého napětí 24V jsou vhodné typy AXSP 24V/3A nebo AXSP 24V/6A.  

Je samozřejmě možné používat modul UZM-2 k libovolnému jinému primárnímu zdroji napětí, vždy je 
však třeba mít na zřeteli, že celková proudová zátěž, která bude odebírána z tohoto primárního zdroje 
bude součet proudů do zátěže a nastaveného maximálního dobíjecího proudu do záložního 
akumulátoru. 
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Příklad: primárním zdrojem napětí je typ AXSP 12V/5A 
- DIP přepínači je nastavený maximální dobíjecí proud do akumulátoru 2A 
- maximální proud do zátěže může tedy být 3A 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Modul je konstruován maximálně na 10A do zátěže + 8A do akumulátoru. 

3. Popis modulu 
Nastavení maximálního dobíjecího proudu do akumulátoru se provádí stejnými DIP přepínači pro obě 
hodnoty jmenovitého napětí 12 nebo 24V viz. obrázek na straně 6. 
Na modulu UZM-2 jsou indikační prvky, které informují o funkci modulu a nepřímo tak o stavu celé 
zálohované soustavy. 

Signalizační LED diody a polovodičové výstupy 

Pro jednodušší diagnostiku případných poruch je modul UZM-2 vybaven několika indikačními LED 
diodami a výstupy, které signalizují následující stavy: 

 

Napětí ze  
zdroje (síť) Akumulátor LED 1 

(zelená) 
LED 2

(zelená) 
LED 3 

(červená) 
LED 4 

(červená) 
Výstup 

NC1 
Výstup 

NC2 Poznámka 

Připojeno Připojen 
    

Sepnut Sepnut Normální provozní stav 

Připojeno Nepřipojen 
    

Sepnut Rozepnut 
Síť připojena, AKU 

nepřipojen, test připojení 
každou 0,5 sec. 

Odpojeno 
Připojen a jeho 

napětí je ≥ 10,5V 
(22V) 

 
   

Rozepnut Sepnut Výpadek sítě, akumulátor 
v pořádku 

Odpojeno 

Připojen a jeho 
napětí je 

mezi 10V (21V) 
až 10,5V (22V) 

    

Rozepnut Rozepnut Výpadek sítě, akumulátor 
je vybit pod 10,5V (22V) 

Odpojeno 
Připojen a jeho 
napětí je < než 

10,0V 

    

Rozepnut Rozepnut 

Výpadek sítě, akumulátor 
je modulem odpojen od 

zátěže (ochrana 
akumulátoru proti 
hlubokému vybití). 

 
 

AXSP 12V/5A Maximálně 3A (platí 
pro tento příklad) 

Maximálně 2A (platí pro tento příklad) 

IZ + IN ≤ I 



 

Honeywell Security Products 5

LEGENDA: 
 

 = LED dioda svítí 
 = LED dioda nesvítí 
 = LED dioda problikává 

 
LED1 signalizuje přítomnost napětí z primárního zdroje 
LED2 indikuje, zda napětí AKU je ≥ 10,5V (22V) 
LED3 indikuje: 

blikáním nepřipojený akumulátor; kontrola připojení probíhá cca každou 0,5 sec  
nebo svitem závadu na straně záložního akumulátoru (zkrat vedení, zkrat článku)  
 

LED4 svítí, pokud platí že: 10V (21V) ≤ napětí AKU ≤ 10,5V (22V) při odpojeném napětí z primárního zdroje 
 
NC1 signalizuje přítomnost napětí z primárního zdroje (připojenou síť) 
NC2 signalizuje stav akumulátoru (napětí akumulátoru > 10,5V respektive 22V) 

 Popis plošného spoje modulu UZM-2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OFF 

ON 

OFF OFF OFF 

ON ON ON 

OFF OFF 

ON ON 
Polohy DIP přepínačů pro zdroje primárního 

napětí s celkovou maximální proudovou 
zatížitelností 5A. 

Některé pozice DIP přepínačů mohou 
nastavovat stejnou hodnotu dobíjecího 

proudu. ON 

OFF 

Svorky pro 
připojení napětí 
z primárního 
zdroje 

LED1 

LED2 LED3 
LED4 

Svorky pro 
připojení 

zátěže 

NC1 - výstup 
signalizace 

ztráty 
primárního 

napětí 

NC2 - výstup 
signalizace 

stavu 
akumulátoru 

J1 – propojka 
pracovního napětí 

modulu UZM-2 
(12 nebo 24 V) 

J1 

Svorky pro 
připojení 

akumulátoru

12V 24V 

Startovací 
tlačítko 
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Popis nastavení maximálního dobíjecího proudu do akumulátoru 
Nastavení maximálního dobíjecího proudu do akumulátoru se provádí stejnými DIP přepínači pro obě 
hodnoty jmenovitého napětí 12 nebo 24V: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Pro zdroje primárního napětí se zatižitelností 10A lze použít všechny pozice DIP přepínačů; pro 
zdroje se zatížitelností 5A používejte pozice pro nastavení proudu do akumulátoru v rozmezí 1 
až 4A. 

4. Technická specifikace 
Vstupní napětí z primárního zdroje 13,5V - 13,9V  pro akumulátory s jmenovitým napětím 12V 

27,0V - 27,8V  pro akumulátory s jmenovitým napětím 24V 
Vlastní odběr modulu UZM-2 20 mA 
Max. proud do zátěže 10A 
Nastavitelné omezení dobíjecího proudu Nastavitelné v krocích 1A; 2A; 3A; 4A; 6A; 8A 
Průchozí odpor modulu UZM2 zdroj → zátěž 20 mΩ 
Průchozí odpor modulu UZM2 aku → zátěž 40 mΩ 
Průchozí odpor modulu UZM2 zdroj → aku 60 mΩ 
Signalizovaná úroveň nízkého napětí akumulátoru (12V) 10,5 V ± 0,2V 
Signalizovaná úroveň nízkého napětí akumulátoru (24V) 22 V ± 0,5V 
Odpojovací napětí zálohovacího akumulátoru  10,0 V ± 0,2V pro akumulátory s jmen. napětím 12V 

21,0 V ± 0,5 pro akumulátory s jmen. napětím 24V 
Indikace ztráty napětí z primárního zdroje Polovodičové relé NC1 a dioda LED 1 
Výstup NC1 
Výstup NC2 

20 Ω v sepnutém stavu / 1012Ω v rozepnutém stavu 

Zatížitelnost výstupů  Max. 500mW 
Indikace stavu akumulátoru Polovodičové relé NC2, LED diody LED 2 a LED 4 
Rozměry  d x š x v 130 x 90 x 35 mm 
Omezení proudu do akumulátoru při zkratu ano 

 
UPOZORNĚNÍ :  

Modul UZM-2 je z cenových a konstrukčních důvodů vybaven pouze ochranami proti: 

• přepólování vstupního stejnosměrného napětí  z primárního zdroje napětí při odpojeném 
akumulátoru 

• přepólování akumulátoru, pokud není připojeno napětí z primárního zdroje  
 

 Přepólování akumulátoru při připojeném napětí primárního zdroje nebo přepólování napětí 
z primárního zdroje při připojeném akumulátoru povede k poškození modulu UZM-2. 

 

ON 

OFF 
1 2 3 4 

8A 

ON 

OFF 
1 2 3 4 

6A 

ON 

OFF 
1 2 3 4 

4A 

ON 

OFF 
1 2 3 4 

3A 

ON 

OFF 
1 2 3 4 

2A 

ON 

OFF 
1 2 3 4 

1A 
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