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Spínané napájecí zdroje 75PS13V8 K40/5A a 1PS13V8 K40/10A jsou určeny pro napájení 
většiny zařízení s nominálním napájecím napětím 13,8Vdc respektive 12Vdc při provozu 
na záložní zdroj = akumulátor.   Před použitím tohoto zdroje si prosím pozorně přečtěte 
tento návod a návod (-y) zařízení, která budou z tohoto zdroje napájena. 
 
Spínané napájecí zdroje 75PS13V8 K40/5A a 1PS13V8 K40/10A jsou určeny pro 
připojení k sítím NN s primárním napájecím napětím 230 Vac / 50Hz; soustavou SELV. 
Ochranná zařízení musí být součástí instalace budovy.    

 
Honeywell, spol. s r.o. – Security Product o.z. si vyhrazuje právo měnit tento návod bez 

předchozího upozornění.
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Popis 
Záložní zdroje 75PS13V8 K40/5A a 1PS13V8 K40/10A s proudovou zatížitelností 5A respektive 10A jsou 
zdroje určené k napájení zařízení, která vyžadují nepřerušenou dodávku stejnosměrného napětí 13,8 Vdc 
respektive 12 Vdc. Jsou uzpůsobeny pro připojení zálohovacího olověného hermetického akumulátoru 
s kapacitami od 17Ah do 40Ah. Výstupní napětí zdroje je nastaveno na 13,8 Vdc, což odpovídá 
pohotovostnímu provozu akumulátoru. 
Zdroj je určen pro montáž v obvodech se zapojením ochranného vodiče typu SELV dle ČSN EN 60 950. 
Do prostoru krytu zdroje lze umístit akumulátor s kapacitou až 40Ah.  Pokud je připojen akumulátor 
s vyšší kapacitou, musí být umístěn do samostatného krytu. Zálohovací akumulátor může být ke zdrojům 
75PS13V8 K40/5A a 1PS13V8 K40/10A připojen trvale. Bude udržován v plně nabitém stavu a díky 
obvodům dobíječe nehrozí nebezpečí přebití akumulátoru. Při hluboce vybitém akumulátoru je proud 
z obvodu dobíječe akumulátoru omezován  dle nastavení ZOM.01 na příslušnou hodnotu. Proto nikdy 
nedojde k přetížení zdroje ani při dobíjení hluboce vybitého akumulátoru.  
Zdroj je umístěn v ocelovém krytu s větracími otvory, je vybaven  mechanickým zámkem pro ochranu 
proti otevření  nepovolanou  osobou.  Pro signalizaci otevření krytu je zdroj vybaven ochranným 
sabotážním kontaktem. Proti sejmutí z montážního podkladu je kryt osazen dalším zadním sabotážním 
kontaktem, který signalizuje rozepnutím oddálení zdroje z instalačního místa. 

Charakteristika 
 

 Vysoká celková proudová zatížitelnost – až 5 resp. 10A 

 Signalizace poplachových a provozních stavů bezpotenciálovými relé 

 Kryt s prostorem pro akumulátor až 40Ah 

 Volitelná rychlost dobíjení akumulátoru v závislosti na nastaveném dobíjecím proudu 

 Odpojení hluboce vybitého akumulátoru 

 Kontrola napětí akumulátoru každou 1 vteřinu 

 Nastavitelný omezovač dobíjecího proudu 

 Elektronická  ochrana proti přetížení 

 Optická indikace stavu 4-mi LED diodami pro jednodušší diagnostiku poruchových a 
provozních stavů 

 Signalizace nepřipojeného akumulátoru při připojeném přívodu 230Vac / 50Hz 

 Kompaktní provedení pro montáž na zeď 

 Uzamykatelný kryt s ochranným kontaktem 

 Vysoká provozní spolehlivost 

 Vysoká účinnost a nízké oteplení díky moderní konstrukci spínaného zdroje 
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Parametry   
Typ 75PS13V8 K40/5A 1PS13V8 K40/10A 

Vstupní napájecí napětí 195 – 255Vac / 47 – 63Hz 
Jmenovité vstupní napětí 230 Vac 
Výstupní napětí 13,8 Vdc  < 2 % 13,8 Vdc  < 1 % 
Zvlnění výstupního napětí < 20 mVšš < 60 mVšš 
Maximální výstupní proud zdroje 5A 10A 

Maximální dobíjecí proud do akumulátoru Nastavitelný 1, 2, 3 
nebo 4A 

Nastavitelný 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7 nebo 8 A 

Signalizační relé pro výpadek sítě Kontakt typ NC   1 A / 12 Vdc 
Signalizační relé pro napětí akumulátoru U<10,5V Kontakt typ NC   1 A / 12 Vdc 
Maximální příkon 81W 163W 
Pracovní teploty -15° až +40° C  
Třída okolního prostředí II – vnitřní všeobecné dle ČSN EN 50 131 -1 
Relativní vlhkost 75% max. nekondenzující 
Rozměry krytu                                                                        335 x 280 x 195 mm 
Max. kapacita vnitřního zálohovacího akumulátoru 40 Ah 
Krytí Krytí IP 20 
Síťová pojistka T 1A/250 Vac T 1,25A/250 Vac 
Rádiové odrušení  EN 55022-B:2007/A1:2008 
Odolnost proti rušení ČSN EN 50 130-4 
Elektrická bezpečnost EN 60950-1:2005/A1:2007 

Konstrukce 
Záložní zdroje řady 75PS13V8 K40/5A a 1PS13V8 K40/10A se skládají z komponentů:  

 výkonový modul spínaného zdroje 75PS 13V8/5A.2 respektive 1PS 13V8/10A.4  
 modul omezovače dobíjení s odpojovačem ZOM.01 se signalizací stavu a obvody dobíjení  
 uzamykatelný kovový KRYT Z40 s ochranným kontaktem proti otevření 
 zadní sabotážní kontakt 
 volitelný zálohovací akumulátor max. 40Ah pro umístění do krytu zdroje (není součástí dodávky) 

POZN: Všechny komponenty jsou dodávany  i jednotlivě pro případnou vestavbu zdroje 
do rozvaděče, zákaznického krytu nebo jiné využití.  

Zdroj je vybaven síťovou svorkovnicí s vyjímatelnou tavnou pojistkou. Propojení výkonového modulu 
75PS 13V8/5A.2 resp. 1PS 13V8/10A.4 a modulu omezovače a signalizací ZOM.01  je provedeno  
dvoužilovým kabelem pomocí šroubové svorkovnice při 75PS 13V8/5A.2 resp. konektorem při 1PS 
13V8/10A.4. Připojení zátěže, akumulátoru i signalizačních obvodů je z desky modulu ZOM.01  
prostřednictvím WAGO svorek.  Modul ZOM.01  je vybaven indikačními LED  diodami, což usnadňuje 
identifikaci stavu zdroje nebo případné závady.   

Výkonový modul 75PS 13V8/5A.2 resp. 1PS 13V8/10A.4 je uchycen šrouby v horní části zdroje na 
montážních držácích - zdvojeném dnu. Modul ZOM.01 je umístěn na samostatných montážních držácích. 
Zadní stěna zdroje je vybavena otvory pro vyvedení kabeláže a otvorem s instalovaným zadním 
ochranným kontaktem, který je propojen s ochranným mikrospínačem pro detekci otevření předního 
krytu. Tyto ochranné kontakty je možné zapojit do sabotážní smyčky poplachového systému 
prostřednictvím šroubové svorkovnice.   

Zálohovací akumulátor je možno umístit v dolní části zdroje na dně krytu.  

V předním krytu zdroje umístěném na nerozebiratelných pantech je uchycen zámek, jenž je dodáván s 
jedním klíčem. 
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Připojení 
a) Popis svorkovnice pro připojení sabotážních kontaktů 

 

b) Popis svorkovnice modulu ZOM.01 pro připojení zátěže a záložního akumulátoru 

Připojení zátěže, akumulátoru i signalizačních obvodů je z desky modulu ZOM.01 prostřednictvím svorek 
viz obrázek 1. 

 

INPUT OUTPUT BAT NC2 NC1 ON

OFF

130

1157,5

7,
5

75 90

 
 

 
 

Obrázek 1 

Montáž zdroje 
Zdroj je určen pro montáž na stěnu s pevným přívodem síťového napětí. Na stěnu se zdroj upevňuje 
čtyřmi otvory v zadní stěně zdroje. Otvory jsou průměru 4,5 mm.  Pro elektrický přívod  a výstup 
napájení jsou v zadní stěně 2 otvory průměru 20 mm. Síťový přívod se vede do svorkovnice CM 1035, 
výstupní napětí a signalizační výstupy jsou vyvedeny prostřednictvím WAGO svorek na desce modulu 
ZOM.01.  

Zdroj nevyžaduje žádné přídavné chlazení. Při instalaci je nutno zajistit dostatečný odstup (cca 5cm) od 
sousedních zařízení a stěn, aby nedošlo k zhoršení nebo zablokování přirozeného chlazení větracími 
otvory na bocích krytu zdroje. Pro zajištění dostatečného odvodu tepla je rovněž  nutné zajistit, aby 
horní plocha krytu byla nezakrytá a s odstupem cca 5 cm od nejbližší překážky. 
Při montáži je nutné dodržet zejména ustanovení normy ČSN 332000: Elektrotechnické předpisy 
Elektrická zařízení. 

     

Výstupní svorky s napětím 
13,6 – 13,8Vdc pro připojení 
zátěže 

Svorky pro připojení 
akumulátoru 12Vdc

Signalizační LED diody 

Signalizační výstup 
NC2 stav akumulátoru 
(napětí > 10,5Vdc) 

Signalizační výstup NC1 
– signalizuje přítomnost 
napětí z primárního 
zdroje (230Vac / 50Hz 
připojeno) 

DIP přepínače pro 
nastavení hodnoty 
dobíjecího proudu do 
akumulátoru

Tlačítko pro spuštění zdroje 
na akumulátor když není 
přítomno napětí 
z primárního zdroje 
(230Vac / 50Hz) 

Vstupní svorky pro 
připojení stejnosměrného 
napětí 13,6 – 13,8 Vdc 
z primárního zdroje 

LED1 

LED2 LED4

LED3
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Popis funkce 

Po připojení zátěže, akumulátoru a signalizace (viz. Obrázek 1), je možné připojit zdroj k síti. Pokud je 
vše v pořádku, rozsvítí se zelená dioda LED1 desce modulu ZOM.01, která signalizuje přítomnost 
síťového napětí a druhá zelená LED2 dioda, která signalizuje dostačné napětí akumulátoru.  Akumulátor, 
pokud je nabit, je dobíjen udržovacím proudem, teče do něj tedy jen udržovací dobíjecí proud (cca 1% 
jeho kapacity), signalizační relé jsou v klidovém stavu - kontakty NC1 a NC2 jsou sepnuty.  Při 
zapojování doporučujeme pro zamezení jiskření na připojovacích svorkách  připojit nejdříve akumulátor, 
pak teprve zdroj do sítě. I dobře nabitý akumulátor totiž odebírá nárazově po připojení větší proud. 
Maximální dobíjecí proud akumulátoru je nastavitelný pomocí DIP přepínačů (obrázek 2) umístěného 
vedle připojovací svorkovnice modulu ZOM.01. Nastavení proudu doporučujeme provést před montáží 
zdroje.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 2 

Při nastavování omezovače dobíjecího proudu je nutno zohlednit celkovou maximální proudovou 
zatížitelnost výkonového modulu zdroje 75PS 13V8/5A.2 resp. 1PS 13V8/10A.4 a požadovaný zaručený 
(trvalý) odběr zátěže napájené ze zálohovacího zdroje.  Modul ZOM.01 rozděluje kapacitu napájecího 
výkonového modulu 75PS 13V8/5A.2 resp. 1PS 13V8/10A.4 mezi zátěž a dobíjení akumulátoru  dle 
nastavené hodnoty max. dobíjecího proudu.  

PŘÍKLAD:  

Výkonový modul zdroje 75PS 13V8/5A.2 - DIP přepínačem je nastaveno omezení dobíjecího proudu 
akumulátoru na 2A. Povolený  trvalý odběr zátěže je max. 3A. (Po dobu přítomnosti síťového napájení 
při nabitém akumulátoru je možno odebírat krátkodobě proud do 5A). Nikdy nenastavujte hodnotu 
dobíjecího proudu do akumulátoru rovnu nebo větší než je celková kapacita výkonového modulu. 

ON 

OFF

1A ON 

OFF

2A ON

OFF

3A ON

OFF

4A

ON 

OFF

5A ON 

OFF

6A ON

OFF

7A ON

OFF

8A
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Signalizace provozních stavů 
V případě poruchových stavů je funkce zdroje (modulu ZOM.01) následující: 
Napětí zdroje  
230Vac/50Hz Akumulátor LED 1 

(zelená) 
LED 2 

(zelená) 
LED 3 

(červená) 
LED 4 

(červená) 
Výstup 

NC1 
Výstup 

NC2 Poznámka 

připojeno připojený svítí  svítí nesvítí nesvítí sepnutý sepnutý normální provozní 
stav 

připojeno nepřipojený 
svítí nesvítí bliká 

 
   

svítí 
sepnutý rozepnutý 

síť připojena, AKU 
nepřipojený, test 

připojení každou 1 
sec 

odpojeno připojen a jeho 
napětí Ua > 10,5V 

nesvítí  svítí nesvítí nesvítí rozepnutý sepnutý výpadek sítě, AKU v 
pořádku 

odpojeno 
připojený a jeho 
napětí je  

10,5V > Ua > 10V 

nesvítí svítí nesvítí svítí rozepnutý rozepnutý výpadek sítě, AKU je 
vybitý pod 10,5 V 

odpojeno připojený a jeho 
napětí Ua < 10V 

nesvítí nesvítí nesvítí nesvítí 
rozepnutý rozepnutý 

výpadek sítě, AKU je 
modulem odpojen od 
zátěže (ochrana AKU 

před hlubokým 
vybitím) 

LED 1   signalizuje přítomnost napětí z primárního zdroje (230Vac / 50Hz připojeno) 
LED 2   indikuje, že napětí AKU je ≥ 10,5Vdc  
LED 3   indikuje: 
   - blikáním nepřipojený záložní akumulátor a nebo  
    - při připojeném akumulátoru napětí menší než 10Vdc   

Kontrola připojení AKU probíhá cca každou 1 vteřinu 
LED 4   svítí, pokud platí že: 

- 10V ≤ napětí AKU ≤10,5V při odpojeném napětí z primárního zdroje a nebo  
- napětí AKU je menší než 10V při připojeném primárním napětí 

 

NC1   signalizuje přítomnost napětí z primárního zdroje (připojená síť) 
NC2   signalizuje stav akumulátoru (napětí akumulátoru > 10,5V) 

Při výpadku síťového napájení signalizuje zelená LED dioda LED1 na desce modulu ZOM.01 svým 
zhasnutím výpadek napájení. Současně dojde k aktivaci relé, které indikuje rozepnutím kontaktu NC1 
tuto skutečnost dalším zařízením. Současně je akumulátor zcela odpojen od modulu zdroje, aby bylo 
zamezeno zpětnému odběru proudu elektronikou zdroje z akumulátoru.  

Při déle trvajícím výpadku dochází k postupnému vybíjení akumulátoru do zátěže a jeho napětí přitom 
klesá. Pokud napětí akumulátoru poklesne pod 10,5V ± 0,1V), rozsvítí se červená LED4 dioda 
signalizující stav napětí záložního akumulátoru a současně rozepnutím kontaktu na svorkách NC2 
indikuje relé pokles napětí akumulátoru a nutnost zásahu obsluhy. Při dalším poklesu napětí na napětí 
10,1 V ±0,2V dojde k  úplnému odpojení zátěže od akumulátoru. Současně zhasnou všechny LED diody. 
Tak je zabráněno hlubokému vybití akumulátoru a tím jeho možnému poškození. 

Pokud dojde k odpojení akumulátoru díky jeho vybití  a nadále trvá výpadek primárního zdroje je možné 
pro zprovoznění napájeného zařízení vybitý akumulátor nahradit novým nabitým. Po připojení 
náhradního nabitého akumulátoru je nutné pro jeho připojení k zátěži stisknout na desce ZOM.01 tlačítko 
umístěné v levém dolním rohu modulu. Tím dojde ke restartování  funkce odpojovače a zdroj se dostává 
do stejného stavu, jako bezprostředně po výpadku síťového napětí. 

Po obnovení napájení ze síťového napětí je zdroj opět připojen k modulu ZOM.01, zátěž je znovu 
napájena ze síťového zdroje a akumulátor se začne automaticky dobíjet proudem, jehož maximální 
hodnota je nastavena DIP přepínači omezovače dobíjecího proudu. Obě signalizační relé jsou sepnuta.  
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Pokud dojde k závadě v obvodu akumulátoru po dobu přítomnosti síťového napájení (zkrat akumulátoru, 
případně zkrat některého článku akumulátoru, zkrat přívodních vodičů akumulátoru, akumulátor vybit 
pod hodnotu 8V) zdroj signalizuje tento stav svitem červené LED4 diody, akumulátor odpojí, a nedobíjí 
ho. Bliká červená LED3 a testuje se napětí akumulátoru. 

Parametry omezovacího modulu ZOM.01  
Jmenovité vstupní napětí z primárního výkonového zdroje 13,6-13,8Vdc pro jmenovité napětí akumulátoru 12Vdc 
Přechodový odpor modulu ZOM.01 zdroj  -> zátěž 15  mΩ 
Přechodový odpor modulu ZOM.01 aku  -> zátěž 30  mΩ 
Přechodový odpor modulu ZOM.01 zdroj  -> aku 40  mΩ 
Vlastní odběr modulu ZOM.01 < 30 mA 
Maximální proud do zátěže 10 A 
Signalizovaná úroveň nízkého napětí akumulátoru  (12V) 10,5 V ± 0,1V 
Odpojovací napětí zálohovacího akumulátoru 10,1 V ± 0,2V pro akumulátory s jmenovitým napětím 12V 
Omezení proudu z akumulátoru při zkratu v zátěži ano 
Nastavitelné omezení dobíjecího proudu do AKU ano 1A – 8A nastavitelné v kroku po 1A  
Indikace ztráty napětí z primárního zdroje relé NC1 a LED1 
Indikace stavu akumulátoru relé NC2 a LED2 až LED4 
Zatížitelnost výstupu NC1 a NC2 12Vdc / 1A 
Rozměry modulu 130 x 90 x 20 mm 

Elektronické ochrany zdroje 
Zdroje řady 75PS13V8 K40/5A a 1PS13V8 K40/10A  jsou vybaveny elektronickými ochrannými obvody, 
které zabraňují poškození zdroje a chrání jej proti typickým způsobům přetěžování, nesprávného 
zapojení nebo manipulaci.  

 a) Ochrana proti přetížení  

Zdroje jsou vybaveny elektronickou ochranou proti přetížení a zkratu na výstupu pro zátěž. Elektronická 
ochrana pracuje na principu udržování konstantního dodávaného výkonu. Tzn. že při zatížení vyšším než 
maximálním dovoleným proudem zdroj sníží odpovídajícím způsobem výstupní napětí tak, aby byl 
zachován maximální výkon zdroje. V tomto stavu může zdroj pracovat bez nebezpečí poškození po delší 
dobu avšak jedná se nestandardní provozní režim bez záruky správného fungování obvodů signalizace a 
dobíjení.  
Ochrana proti přetížení zdroje dobíjecím proudem do akumulátoru je zajištěna proudovým omezovačem 
v dobíjecím obvodu. Ten omezuje velikost dobíjecího proudu na zvolenou hodnotu.  

b) Ochrana proti zkratu 

Ochrana proti zkratu  na výstupu pro zátěž sníží výstupní napětí zdroje a současně zajistí odpojení 
akumulátoru aby nedošlo k zničení zařízení a vodičů zkratovým proudem akumulátoru. Ve zkratu může 
zdroj zůstat bez poškození i po delší dobu. 
Po dobu zkratu jsou zhasnuty signalizační diody a rozepnuty kontakty výstupů signalizace stavu 
primárního napájení a  stavu akumulátoru.  
 
Maximální proud, který modul dovolí odebírat z akumulátoru je cca 11A. 

c) Ochrana proti přepólovaní 

Zdroje jsou vybaveny ochranou proti přepólování. 
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ADI Global Distribution 
Havránkova 33  
619 00  BRNO  
Česká republika 
Tel.: +420 543 558 111  
Fax: +420 543 558 117 
obchod.cz@adiglobal.com 
 

www.adiglobal.com/cz 
 

 

V Parku 24  
148 00 PRAHA  
Česká republika  
Tel.: +420 271 001 702  
Fax: +420 271 001 710 
obchod.praha.cz@adiglobal.cz 

Rodinná 38  
700 30 OSTRAVA  
Česká republika  
Tel.: +420 596 617 425  
Fax: +420 596 617 426 
obchod.ostrava.cz@adiglobal.com 

ADI je obchodní značkou Honeywell, spol. s r.o. - Security Products o.z.  
Honeywell, spol. s r.o. - Security Products o.z. je odštěpný závod společnosti  
Honeywell spol. s r.o. se sídlem V Parku 2326 / 18, 148 00 PRAHA 4,  
Česká republika, zapsané v OR u MS PRAHA pod číslem C / 2938 
IČO:18627757, DIČ: CZ18627757 

 



ES VYHLÁSENIE O ZHODE 
 
 

My  S PoweR product s.r.o. 
 
        Odborárska 52 
        P.O. BOX 24 
        830 03 BRATISLAVA 33 
        IČO 31366694 
 
prehlasujeme na svoju výlučnú zodpovednosť, že nižšie uvedený výrobok splňuje požiadavky technických 
predpisov, že výrobok je za podmienok nami určeného použitia bezpečný a že sme prijali všetky opatrenia, 
ktorými zabezpečujeme zhodu všetkých výrobkov nižšie uvedeného typu, uvádzaných na trh, s technickou 
dokumentáciou a s požiadavkami príslušného nariadenia vlády. 
 
Výrobok :   Zálohovaný spínaný napájací zdroj v kryte 
TYP :          75PS13V8 K40/5A;  1PS13V8 K40/10A 
Výrobca :    S PoweR product s.r.o. 
  Odborárska 52, P.O. BOX 24, 830 03 BRATISLAVA 33 
 
Výrobok je určený k všeobecnému použitiu, pre napájanie elektrických a elektronických zariadení v krytých 
priestoroch 
 
Spôsob posúdenia zhody :  § 12, (3) b) zákona  č.264/1999 Zz. 
 
Vyššie uvedený výrobok je zdroj bezpečného malého napätia  SELV a je v zhode s normami 
 
el. Bezpečnosť : STN EN 60950-1: 2007 + A11: 2009 + A1: 2010 + A12: 2011 
EMC :  STN EN 55022: 2007 + A1: 2008 + A2: 2011; STN EN 50130-4: 2012 
 
 
a nariadeniami vlády  
 
 
el.bezpečnosť : č . 308/2004 Zz; Council direktive ES No. 73/23/EEC 
EMC :  č.  194/2005 Zz; Council direktive ES No. 89/336/EEC 
 
Rok v ktorom bolo pripevnené označenie CE : 2012 
 
 
 
Miesto vydania : Bratislava    Meno : Dzurek Ivan 
Dátum vydania : 23.8.2012    funkcia : konateľ 
 
 
 

        
 




