
  
 
 
 

Zdroj 230V st / 18V ss / 5W MINI 
 

 
Popis zařízení: 
 

1. Zdroj je určen pro MB95-mini, kterému je přizpůsoben  i rozměrem. 
 Může však být použit i u jiných zařízení při dodržení parametrů zdroje. 

2. Zdroj má možnost připojení zálohovacího akumulátoru, avšak  může být provozován i bez něj. 
3. Aku-baterie je nabíjen na cca 13,8 V a pote je pomocí pwm z procesoru na této úrovni udržován. 
4. Při vybití aku pod 10V je hlášena porucha napětí. 
5. Při vybití aku-baterie  pod 8,5 V je výstup odpojen, aby nedošlo k nevratnému poškození aku 

úplným vybitím. Po odpojení výstupu se aku -baterie odlehčí a napětí stoupne opět nad úroveň 
8,5V dle stavu a typu aku-baterie. Výstup se ale nepřipojí, dokud neskončí výpadek síťového 
napájení. V opačném případě by výstup cykloval, což není žádoucí.  Při odpojení výstupu po 
výpadku tak lze naměřit na aku i více jak 9V, ale nejedná se o závadu. 

6. Je nutno mít na paměti,  že i po odpojení výstupu je z aku-baterie stále napájen řídicí procesor, 
který má také svou vlastní spotřebu a aku-baterie se i nadále vybíjí i když nižším proudem.  

 
více na: www.unishop.cz/unibox 

Popis  svorek: 
• 230V st  primární napájecí napětí 100 – 240 V st. 
• PE   Ochranný vodič. (žlutozelený) 
• BATT  Plus pól zálohovacího akumulátoru. 
• GND  Zem na sekundární – výstupní straně (společná pro aku-baterii a výstupní napětí) 
• +12V  Výstupní napětí cca 18V při připojeném síťovém napětí nebo napětí zálohovacího 

     aku-baterie při výpadku napájení. 
• NAP ERR Výstup sekundárního napětí z AC/DC měniče přes rezistor 1K – analogový výstup. 

  Při výpadku nulové napětí. (možno použít pro měření napětí pomocí analogového 

     vstupu  na MINI) 
• BATT ERR Hlášení nízkého napětí na zálohovacím aku-baterie – otevřený kolektor  

tranzistoru. (možno použít  pro hlášení poruchových stavů) 

 
Technické parametry:  

 

Váš dodavatel  

Vstupní napětí 100 – 240 V ~ 

Výstupní napětí 18 V = 

Max výstupní proud trvalý 280 mA 

Doporučený aku Pb gel 1,2 – 4,7 Ah 

Řízené dobíjení aku na  13,8 V 

Hlášení podpětí aku při 10 V 

Odpojení výstupu při nap. aku 8,5 V 

Rozměry 62,2/53,34/25 mm 

Ochrana výstupu proti zkratu NE 


