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Instalační návod pro zdroje 2402STE a 2405STE  
 
Úvod 
Zdroje 2402STE a  2405STE jsou inteligentní 24V spínané zálohovací  zdroje v krytu,, CPD certifikované dle 
EN54-4 německým notifikačním orgánem VdS. Jsou určeny pro instalace elektrické požární signalizace a 
systémů kontroly přístupu. Jejich regulovaný výstup 26,7Vss poskytuje stálý proud až 2A (respektive 5A) do 
vnější zátěže a navíc proud až 0,8A ( respektive 1,6A ) pro nabíjení zálohovacích akumulátorů. Výstup je 
jištěn proti zkratu. Maximální životnost akumulátorů je dosahována nepřetržitým monitorováním stavu 
akumulátorů a používáním tří módů jejich nabíjení. Ochrana proti hlubokému vybití akumulátorů zabraňuje 
jejich předčasnému selhání při záložním provozu zdroje po delší dobu.  
K dispozici jsou dva polovodičové poruchové relé výstupy 
a) výpadek síťě  
b) porucha baterie, napáječe anebo výstupu  
 
• CPD certifikát č. 0786–CPD–20787 od německé notifikované osoby VdS  dle EN54-4: 1997 + A2: 2006  
• Proud 2A (respektive 5A) do vnější zátěže z výstupu  27,6Vss  
• Elektronická ochrana výstupu proti přetížení anebo zkratu  
• Monitoring – chybějícího akumulátoru, nízké napětí akumulátorů, zkrat a přepólování akumulátorů  
• Baterie jsou napájeny pouze pokud jsou správně připojeny a  jejich napětí je vyšší než 14V  
• Nepřetržitý proud do zátěže i při výpadku sítě a automatickém přepnutí na zálohovací akumulátory 
• Ochrana proti hlubokému vybití odpojí akumulátory od zátěže, pokud jejich napětí klesne na 21V  
• Možnost uvedení do provozu pouze při připojených akumulátorech ( neboli automatický režim start ) 
• Poruchová červená LED bliká v případě poruchy výstupu, baterie, napáječe a výpadku sítě   
• Zelená LED trvalým svitem signalizuje napájení ze sítě  
 
Legislativa 
Tyto zdroje  jsou v souladu s následujícími evropskými směrnicemi:  
Low Voltage 2006/95/ES,  EMC 2004/108/ES, WEEE 2002/96/EC, RoHs 2002/95/EC, CPD 89/106/EC  
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Technické parametry  
 

SÍŤOVÉ NAPÁJENÍ   2402STE     2405STE   
Napětí                           od 93Vst do 264Vst     
Kmitočet                              45 až 65Hz     
Náběhový proud            max. 30A @ 25°C, 110Vst na 10ms    
Pojistka                 T3,15A 20mm, 250Vst HBC   
Proud max.1,25Ast pro proud do zátěže 2Ass max.2,5Ast  pro proud do zátěže 5Ass 
   a proud do baterek 0,8Ass   a  proud do baterek 1,6Ass 
       
VÝSTUP 24Vss   2402STE     2405STE   
Napětí  26,0Vss až 28Vss při síťovém napájení a    
    18Vss až 26Vss v zálohovacím režimu    
Zvlnění   max. 100mV při síťovém napájení     
Proud   0 až 2A                   0 až 5A   
Pojistka          F2A 20mm, 250Vst          F5A 20mm, 250Vst 
Elektronické odpojení při                    4,5A                       8A    
       
ZÁLOŽNÍ  AKUMULÁTORY   2402STE     2405STE   
Kapacita AKU v dodaném krytu   max. 2 x 17Ah/12V   max. 2x 17Ah/12V 
Celková kapacita AKU dle EN54-4   max. 2 x 17Ah/12V   max. 2x 38Ah/12V 
Pojistka   F2A 20mm sklo   F5A 20mm sklo 
Nabíjení konstantním proudem 0,8A na 80%  konstantním proudem 1,6A na 80%  
                  do 24 hodin                   do 24 hodin   
     při konstantním napětí na 100%     při konstantním napětí na 100%  
                  do 48 hodin                 do 48 hodin 
Signalizace nízkého napětí při    23V     23V   
Odpojení akumulátorů při    21V     21V   
Klidový proud bez zátěže   25mA     25mA   
Klidový proud při odpojených aku   <70μA      <70μA    
       
OSTATNÍ PARAMETRY   2402STE     2405STE   
Materiál krytu     1,2mm ocelový plech, barva bílá   
Rozměry   šířka 400 mm x výška 420mm x hloubka 80 mm  
Hmotnost bez akumulátorů                      6,2kg     
Krytí                        IP30     
Provozní teplota a relativní vlhkost          -10 až +40°C, 95% RV nekondenzující   
Skladovací teplota                 -20 až +80°C      

 
 
 
 
 
 
 
 

 
+O/P-   Výstup 24 Vss pro vnější zátěž  
PSU FAULT  Releový NC výstup PORUCHA        100 mA@60 Vss 
EPS FAULT  Releový NC výstup SÍŤ / PROVOZ  100 mA@60 Vss 
TEMP SENSOR Připojení termistoru  
+BATT-   Připojení akumulátorů 
+FAN-   Nepoužité svorky 
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Vlastnosti 
 
Výpadek sítě  
V případě výpadku síťového napájení delšího než 10s 
se rozepne výstup „EPS FAULT“ SÍŤ, zhasne zelená LED dioda PROVOZ. 
Při krátkodobém výpadku sítě pouze červená LED dioda PORUCHA bude blikáním signalizovat, že zdroj 
pracuje v záložním režimu.  
 
 
PROVOZ na zálohovací akumulátory 
Při přerušení síťového napájení se zdroj automaticky přepne do provozu na zálohovací akumulátory 
poskytuje nepřerušené napájení do vnější  zátěže.  
Červená LED PORUCHA na předním panelu blikáním signalizuje provoz na zálohovací akumulátory.  
 
Během tohoto provozu je neustále měřeno napětí na zálohovacích akumulátorech. Pokud napětí klesne pod 
přibližně 23V, je rozepnut výstup „PSU FAULT“ PORUCHA a na čelním panelu červená LED PORUCHA 
signalizuje poruchový stav - nízké napětí akumulátorů. 
 
 
Kontrola akumulátorů 
Záložní akumulátory jsou pravidelně testovány. Pokud se akumulátory odpojí, během 20s bude rozepnut  
výstup „PSU FAULT“ PORUCHA. 
 
Pokud se odpor  vedení k akumulátorům  nad 500mΩ, například v důsledku koroze nebo poškození 
kabeláže, výstup „PSU FAULT“ PORUCHA bude rozepnut během 60 minut.  
 
Pokud akumulátory nejsou schopny dodávat dostatečný proud do zátěže,  
výstup „PSU FAULT“ PORUCHA se rozepne během 24 hodin.  
 
 
Nabíjení akumulátorů 
Záložní akumulátory jsou automaticky dobíjeny pokud je zdroj připojen k síťovému napájení. Zdroj používá tři 
režimy nabíjení akumulátorů. 
V prvním režimu jsou akumulátory nabíjeny maximálním proudem do úrovně 80-90% plného nabití.  
Ve druhém režimu napětí dobíječe je konstantní, na max. úrovni a nabíjecí proud klesá v závislosti na 
vzrůstajícím vnitřním odporu akumulátorů. Akumulátory jsou v tomto režimu dobíjeny na plnou kapacitu. 
Ve třetím režimu je napětí nabíječe udržováno na nižší, optimální úrovni v závislosti na měřené teplotě 
v blízkosti svorek vnitřních baterek. Tím je dosaženo omezení vývoje plynů a prodloužení  životnosti baterií.  
Externí akumulátory se ke zdroji připojují pomocí 3m dlouhé kabeláže „BAT-LD-24-300“, jejíž součástí je 
termistor měřící jejich teplotu. („BAT-LD-24-300“ není součástí dodávky zdroje.) 
 
Poznámka: Pokud jsou akumulátory odpojeny, nabíječ je vypnut a na svorkách +BATT- nebude měřitelné 
napětí. 
 
 
 
Automatický režim Start  
Pokud jsou ke zdroji připojeny pouze nabité akumulátory bez síťového připojení, zdroj se „nastartuje“. 
V tomto režimu bude rozepnut výstup „EPS FAULT“ SÍŤ. 
 
Poznámka: 
Aby bylo zaručeno „nastartování“ zdroje, mezi opakovaným připojením a odpojením akumulátorů musí být 
dodržena přestávka 5s.  
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SIGNALIZACE  
Poruchové výstupy: 100mA @ 60Vss polovodičová relé  
( rozepnutý výstup indikuje poruchový stav )  
 
EPS FAULT 

SÍŤ 
PSU FAULT 
PORUCHA 

Stav Možná příčina Požadovaná akce 

SEPNUTO SEPNUTO Normální provoz Funkční síťové napájení 
Akumulátory jsou plně nabité 

             Žádná 

ROZEPNUTO SEPNUTO Zálohovací režim Výpadek sítě 
Napájení zátěže z akumulátorů 

Prověřte důvod  výpadku sítě 

SEPNUTO ROZEPNUTO Poruchový stav Spálená pojistka 
Porucha akumulátoru 
Přetížení 
Vnitřní porucha 

Pomocí signalizačních LED 
najděte zdroj poruchy. 
Pokud je to možné, odstraňte 
zdroj poruchy. 

ROZEPNUTO ROZEPNUTO Nefunkční zdroj Výpadek sítě 
Vyčerpané akumulátory 

Obnovte co nejrychleji 
síťové napájení. 

 
LED diody na čelním panelu 
Červená 
LED 
PORUCHA 

Zelená LED 
SÍŤ / PROVOZ Stav 

Možná příčina Požadovaná akce 

NESVÍTÍ SVÍTÍ Normální provoz Funkční síťové napájení 
Akumulátory jsou plně nabité 

             Žádná 

TRVALE BLIKÁ SVÍTÍ NEBO 
NESVÍTÍ Poruchový stav 

Spálená pojistka 
Porucha akumulátoru 
Přetížení 
Vnitřní porucha 

Volejte servisní organizaci 

1 BLIKNUTÍ NESVÍTÍ Záložní režim 
 

Výpadek sítě 
Vyčerpané akumulátory Prověřte důvod výpadku sítě. 

 
LED diody uvnitř zdroje 
Červená 

LED 
diagnostika 

Zelená LED 
Síť / Provoz Stav 

Možná příčina Požadovaná akce 

SVÍTÍ Normální provoz Funkční síťové napájení 
Akumulátory jsou plně nabité 

             Žádná 

NESVÍTÍ 
NESVÍTÍ Záložní režim 

Výpadek sítě 
Napájení zátěže z akumulátorů. 
Bez poruch 

Prověřte důvod  výpadku sítě. 

SVÍTÍ TRVALE SVÍTÍ NEBO 
NESVÍTÍ Vnitřní porucha Detekována porucha software. 

Zdroj běží v bezpečném módu. Zdroj vraťte dodavateli. 

TRVALE BLIKÁ SVÍTÍ NEBO 
NESVÍTÍ 

Bez proudu 
 do zátěže 

Spálená pojistka Výstup 24Vss 
Přetížení výstupu 24Vss  
Zkrat na výstupu 24Vss 

Zkontrolujte a nahraďte 
spálenou pojistku. Odpojte 
vnější zátěž a proveďte její 
kontrolu. 

1 BLIKNUTÍ SVÍTÍ Nabíjení 
akumulátorů 

Bez poruchy, akumulátory jsou 
normálně nabíjeny,  úroveň 
nabití je  < 90% plného stavu 

Žádná 

SVÍTÍ Bez akumulátorů 

Akumulátory odpojeny 
Spálená pojistka baterek 
Akumulátory hluboce vybity 
( pod 21V ) 

Zkontrolujte připojení baterek 
Zkontrojte a vyměňte pojistku 
baterek. Změřte napětí na 
baterkách a vyměńte je, pokud 
jsou stare. 

2 BLIKNUTÍ 

NESVÍTÍ Nízké napětí 
akumulátorů 

Záložní režim 
Akumulátory jsou téměř vybity 

Obnovte co nejrychleji 
síťové napájení. 

3 BLIKNUTÍ SVÍTÍ NEBO 
NESVÍTÍ 

Porucha 
akumulátorů 

Vysoká impedance přípojných 
kabelů. 
Vnitřní porucha akumulátorů. 

Zkontrolujte zda přípojné vodiče 
nejsou porušeny anebo 
zkorodovány. Vyměňte 
akumulátory, pokud jsou staré. 

4 BLIKNUTÍ SVÍTÍ NEBO 
NESVÍTÍ Porucha nabíječe Vnitřní porucha nabíječe Zdroj vraťte dodavateli. 

5 BLIKNUTÍ SVÍTÍ NEBO 
NESVÍTÍ 

Porucha snímače  
teploty akumulátorů 

Termistor měřící teplotu 
akumulátorů je odpojen anebo 
poškozen. 
Zdroj běží v bezpečném módu.  

Zkontrolujte stav a připojení 
termistoru, případně jej 
vyměňte. 
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Instalace 
Tyto zdroje jsou vhodné pro instalace s trvalým připojením. Zdroje neinstalujte ve vnějším prostředí. 
Zdroj musí být napájen ze samostatně jištěného zdroje s proudovou ochranou max. 3A. Ujistěte se , že jisticí 
zařízení  má vhodnou ochranu proti poruše zemnění, splňující příslušné místní normy. 
Pokud je zdroj použit pro napájení  požárně bezpečnostního zařízení,  měl by být napájen ze samostatně 
vypnutelného zdroje  s výrazným označením, např. “EPS – NEVYPÍNAT”.  Přípojná kabeláž musí splňovat 
místní nařízení a normy. 
Pokud  je zdroj použit pro jiné aplikace, měl by být instalován dle  místních bezpečnostních nařízení, 
platných pro danou instalaci.  
 
Pokud jsou použity výstupy “PSU FAULT” PORUCHA  a “EPS FAULT” SÍŤ, mohou být připojeny pouze  
k obvodům o napětí menším než 60Vss. 
 
Kabeláž 
1) Síťový  kabel  musí být vhodný pro proudy  3A a vice, tj. min. o průřezu vodiče 0,5mm2  a  min. o 

pracovním napětí  300/500 Vst. 
2) Kabel propojující výstup 24V s vnější zátěží  musí  být vhodný  pro přenášený proud. 
3) Síťový kabel a  nízkonapěťové kabely musí být přivedeny dovnitř krytu různými vstupními otvory. Pro 

ochranu pláště kabelu vůči oděru by měla být  použita přídavná návlečná izolace ( bužírka ). Bužírka 
by měla odpovídat průměru kabelu a  být nehořlavá dle místních nařízení a norem.  

4) Všechny kabely by měly být bezpečně  připevněny  k výztužím pomocí kabelových  spon a pásek.  
 
Montáž 
5) Připevněte kryt na stěnu anebo jinou nosnou strukturu se správnou orientací, tj. s pantem vlevo. 

Použijte správný průměr a délku šroubů.         
6) Zdroj by neměl být montován dále než 10cm od řídícího a monitorovacího zařízení. K propojení by 

mělo být použito trubek. 
7) Pro propojení pomocí trubek jsou k dispozici prolamovací otvory. 
8) Ujistěte se, že všechny nepoužité otvory ( v zadní části krytu ) jsou utěsněny, aby se zamezilo vstupu 

vlhkosti a prachu dovnitř krytu zdroje. 
 
 
 
Uvedení do provozu 
Připojení sítě 
1) Ujistěte se, že síťové napájení je vypnuto, zdroj je uzemněn  a vnější zátěž  a akumulátory nejsou 

připojeny. Připojte síťové vodiče do příslušných svorek. Upevněte vodiče k výztužím pomocí 
kabelových  spon a pásek.  

2) Zapněte síťové napájení.  Ujistěte se, že  zelená LED PROVOZ  svítí a  červená LED PORUCHA 
blikne přibližně jednou za 20s, což signalizuje, že baterky nejsou připojeny. 

3) Vypněte, odpojte síťové napájení. 
 
Připojení vnější zátěže a  signalizačních výstupů 
4) Pokud je vyžadována dálková signalizace poruch zdroje, připojte  výstupy “EPS FAULT” SÍŤ a “PSU 

FAULT” PORUCHA ke vstupům  monitorujícího zařízení.  
5) Propojte výstup 24V s vnější  zátěží. Použijte feritový prstenec, viz. obr. 1.  Upevněte  kabel pomocí 

spon a pásek  k výztuži poblíž  výstupního otvoru.  

 
6) Znovu zapněte síťové napájení.  Ujistěte se, že  

zelená LED SÍŤ/PROVOZ  svítí a  červená LED 
PORUCHA blikne přibližně jednou za 20s, což 
signalizuje, že baterky nejsou připojeny. 

7) Pokud jsou připojeny poruchové výstupy, ujistěte se, 
že výstup “EPS FAULT” SÍŤ je sepnut a výstup “PSU 

Obr. 1 – Feritový prstenec  
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FAULT” PORUCHA je  rozepnut. 
8) Proveďte úplný funkční test systému, včetně poplachového stavu. 
 
 
Připojení  akumulátorů 
9) Umístěte dva akumulátory 12V/ 17Ah  do spodní části 

krytu zdroje. Větší akumulátory by měly být umístěny 
do dalšího krytu ( např.  BATT-BOX-3802).  Propojucící 
kabely mezi dvěma kryty by měly být vedeny 
samostatnými otvory a měly by být chráněny vhodnými bužírkami.  

10) Propojte navzájem dva 12V zálohovací akumulátory do série, tj. propojte záporný pól jednoho 
akumulátoru s kladným pólem druhého akumulátoru pomocí  propojovacího kabelu, jenž je součástí 
dodávky zdroje.     

           NEPROPOJUJTE  navzájem dvě zbývající svorky. 
11) Propojte zbývající  kladný pól  a záporný pól akumulátorů do svorek zdroje “Batt+” a “Batt –“  pomocí 

kabelu, který je součástí dodávky zdroje, viz. obr. 2. 
12) Pokud jsou akumulátory umístěny v dalším krytu, propojte je  do svorkovnice zdroje pomocí  kabelu  
           “BAT-LD-T-24-300” ( kabel s termistorem o délce 3m ), jenž není součástí dodávky zdroje. Ujistěte se,   
           že propojení odpovídá obr. 2. 
13) Prověřte zda červená LED PORUCHA přestane  blikat  po 20 sekundách ( signalizace  připojení 

akumulátorů ). Prověřte, že výstup “ PSU FAULT” PORUCHA  je sepnut. 
14) Vypněte, odpojte síťové napájení. 

Prověřte zda zelená LED PROVOZ zhasne a červená LED PORUCHA začne blikat ( signalizace 
záložního provozu zdroje ).  

15) Pokud jsou použity poruchové výstupy, prověřte, že výstup “EPS FAULT” SÍŤ je  rozepnut a výstup 
”PSU FAULT”PORUCHA je sepnut. 

16) Proveďte úplný funkční test systému včetně plného, všeobecného poplachového stavu. Prověřte, že 
zálohovací  akumulátory mohou napájet vnější zátěž.  

           Poznámka: Ujistěte se, že akumulátory jsou dostatečně nabité. 
 
Závěrečné kroky 
17) Připojte síťové napájení.  Prověřte, zda zelená LED PROVOZ svítí  a červená LED PORUCHA zhasla. 
18) Pokud jsou použity poruchové výstupy, prověřte, že oba výstupy “EPS FAULT” SÍŤ a  ”PSU FAULT” 

PORUCHA jsou sepnuty. 
19) Uzavřete čelní kryt zdroje a zajistěte jej pomocí šroubů, které jsou součástí dodávky. 

 
 
Uživatelské pokyny 
Do zdroje by měla  zasahovat pouze servisní organizace.  Přítomnost síťového napájení je signalizována 
zelenou LED PROVOZ a poruchový stav červenou LED PORUCHA. Obě LED jsou umístěny na čelním 
panelu zdroje. Poruchový stav je dále  signalizován pomocí  rozepnutých signalizačních výstupů. 
 
Údržba 
Pravidelná údržba zdroje není vyžadována, protože mikroprocesor zdroje provádí pravidelnou kontrolu stavu 
akumulátorů a výstupního napětí. Nicméně, v dokumentaci výrobce baterií ověřte  jejich  typickou 
životnost, aby mohla být naplánována  periodická výměna baterií.  
 
Pokud dojde k poruše 24V výstupu, prověřte její příčinu. Např. mohlo dojít ke zkratu na vedení k vnější 
zátěži anebo připojení hluboce vybitých akumulátorů. Porucha musí být opravena před opětovným 
připojením síťového napájení. Níže uvedené pojistky mohou být spáleny. Ujistěte se, že  jste použilli 
správnou hodnotu a typ pojistky.  
 
Pojistka výstupu 24V           F2A 20mm, 250Vst sklo   pro zdroj 2402STE    
                                             F5A 20mm, 250Vst sklo  pro zdroj  2405STE 
Pojistka baterie         F2A 20mm, 250Vst sklo  pro zdroj  2402STE                                                                        
                                             F5A 20mm, 250Vst sklo  pro zdroj  2402STE 
Pojistka síťového napájení  T3,15A 20mm, 250Vst HBC                                                    
 

UPOZORNĚNÍ 
Hrozí exploze akumulátorů pokud jsou nahrazeny nesprávným typem. 

                              Likvidaci akumulátorů proveďte dle instrukcí výrobce a místních nařízení 
 

Obal zdroje může být recyklován. Prosím proveďte správnou likvidaci balení. 

Obr.  2 – Připojení  baterií a termistoru . 
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