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Technická specifikace zdroje ZNZ24 

Popis 
 

Napájecí zdroj ZNZ24 je určen 
k nepřetržitému napájení procesorových 
řídících a měřících systémů. Výstupní 
napětí je nastaveno na 24VDC při napájení 
ze sítě i z baterií. Je filtrované a určené k 
provozu se záložními bateriemi 2 x 12V 
Lead Acid. V případě bez výpadkového 
napájení 230VAC lze zdroj používat i bez 
záložních baterií. K dosažení těchto 
parametrů je využit uModule regulátor 
Buck-Boost, který vytváří požadované 
napětí ve svém vstupním rozsahu 12V – 
31V. To umožňuje udržet přesné výstupní 
napětí i s vybitými bateriemi. Aby nedošlo 
k úplnému vybití baterií, a tím k jejich 
poškození, je systém vybaven 

automatickým vypnutím při poklesu napětí baterií na 
18,5V. K řízení dobíjení baterií je využit integrovaný 
měnič s absorpcí, monitorováním a vyrovnáním energie 
baterie. Tento měnič je řízen 32bitovým 
mikroprocesorem, který prostřednictvím I2C sběrnice 
nastavuje parametry dobíjení a získává informace o 
stavu baterií. Získané informace monitoruje a zobrazuje 
pomocí LED. V případě potřeby je může předávat 
telemetrii k analýze a monitorování stavu systému. 
Zařízení je umístěno v modulovém stohovatelném 
systému Railbox (Italtronic).  Je složeno ze dvou 
samostatných komponent – napájecího zdroje MEAN 
WELL EPS-120-27 a výkonové řídící desky EL100-31-24 
s výstupním konektorem. 
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Komponenty napájecího zdroje ZNZ24 

Napájecí zdroj MEAN EPS-120-27 

 

Parametry zdroje 

Napájecí zdroj 230V–27V 
Výrobce MEAN WELL 
Typ EPS-120-27 
Vstupní napětí 80 - 264 VAC 
Frekvence 47 - 63 Hz 
Účinnost 90 % 
Vstupní proud 1,2A/230V 
Ochrana proti přepětí vypnutí (automatické zapnutí) 
Ochrana proti přehřátí vypnutí (automatické zapnutí) 
Pracovní teplota  -30°C  ~ +70°C 
Bezpečnostní standardy UL62368-1, TUV EN62368-1, IEC62368-1, EAC TP TC 004 
Mezní napětí I/P-O/P:3kVAC  I/P-FG:2kVAC  O/P-FG:500VAC 
Rozměry 101,6 x 50,8 x 29 mm 
Hmotnost 150 g 
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Výkonová řídící deska EL100-31-24 
 

Deska EL100-31-24 je osazena řídícím 
měničem pro dobíjení baterií 
LTC4162, výstupním stabilizátorem 
Buck-Boost 24VDC, řídícím 32bitovým 
procesorem STM32F070 a zdrojem 
3,3V, který je určen k napájení této 
desky. 

 

 

 

 

 

Schéma zapojení
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Řídící obvod LTC4162 

LTC4162 je synchronní nabíječka baterií s postupným spínáním, která spravuje distribuci energie mezi 
vstupním zdrojem a Lead Acid bateriemi. Systém přesného měření poskytuje rozsáhlé telemetrické 
informace o napětích obvodů, proudech, odporu baterie a teplotách, které jsou k dispozici 
prostřednictvím I2C. I2C port umožňuje konfiguraci mnoha parametrů nabíjení, včetně nabíjecích 
napětí a proudů, ukončovacích algoritmů a četných upozornění na stav systému. Obvod je vybaven 
automatickým odpojovačem baterií v případě jejich vybití. V této konfiguraci je uvedená funkce 
vypnuta, protože pro své opětovné zapnutí vyžaduje přítomnost síťového napájecího napětí. Vypnutí 
systému pro případ vybití baterií tedy monitoruje obvod LTC8054. 

Parametry nabíječky 

Nabíječka baterií LTC4162 
Max. vstupní napětí 35V DC 
Max. dobíjecí proud 3,2 A 

Automatické odpojení baterií Arm režim - vypnuto 
Odporové snímače 2x 0,15 ohm 

Jmenovité napětí baterií 2x12V 
Komunikace I2C 

Pracovní teplota -20°C  ~ +125°C 
  

Schéma zapojení 
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Buck-Boost stabilizátor LTC8054 

LTM8054 je 36V Buck-Boost  stabilizační mikromodul je tvořen výkonovým spínačem, induktorem, 
spínacím ovladačem a podpůrnými komponenty. Je nastaven na optimální spínací frekvenci 650kHz 
pro výstupní napětí 24V. 

Parametry stabilizátoru 

Stabilizátor LTC8054 
Max. vstupní napětí 35V DC 
Max. výstupní proud 3,2 A 

Automatické odpojení zátěže 18,5V 
Automatické připojení zátěže 20,1V 

Jmenovité vstupní napětí 11 – 31V 
Pracovní teplota -40°C  ~ +125°C 

  

Schéma zapojení (varianta 12V)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Řídící mikroprocesor STM32F070 

Mikroprocesor STM32F070 slouží k monitorování a nastavení obvodů dobíjení a stabilizátoru. Ovládá 
informační LED diody, které obsluhu informují o aktuálních procesech. LED diody jsou umístěny na 
panelu modulu s popisem funkcí. 

Parametry mikroprocesoru 

Mikroprocesor STM32F070 
Max. vstupní napětí 3,3V 
Max. odběr 25 mA 
Sběrnice 32 bitů 
Taktovací frekvence 25MHz 
Komunikační protokol I2C 
Informační indikátor LED diody 
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Informační, připojovací a ovládací prvky zařízení 

Informační Panel - LED diody a tlačítko RESET 

Pravdivá hodnota stavu je indikována svítící diodou.  

o RST Tlačítko RESET 
 
 

o LOAD ON zelená, přítomnost napětí 24VDC 
o AC ON zelená, přítomnost napájení 230V/DC 
o CC_CV zelená, (constant-current/constant-voltage),  

                   udržovací konstantní napětí a proud 
o I IN žlutá, vstupní proud v A, pulzní modulace 1s svitu odpovídá  

                   1A, 1,5s ~ 1,5A… 
o CHARGE žlutá - dobíjení baterie 
o I BATT žlutá, proud baterie v A, pulzní modulace 1s odpovídá  

                   1A, 1,5s ~ 1,5A… 
o U BATT červená, porucha baterie 
o TEMP červená, indikace přehřátí,  

                    v tomto stavu zařízení dobíjí baterii menším proudem.  

                    Po ochlazení sytém přejde do standardních parametrů. 

Tlačítko RST - v případě problémů s komunikací je možné systém resetovat bez nutnosti vypnutí 
napájecího zdroje. Aktivní stav resetu neovlivňuje a nevypíná výstupní napětí. 

Výstupní konektor 

 

o pin 01 BAT LOW (otevřený kolektor) aktivní při poruše baterie 
o pin 02 PWR OFF (otevřený kolektor) aktivní při nepřítomnosti 30VAC 
o pin 03 NTC GND zemní svorka pro čidlo měření teploty baterie 
o pin 04 NTC SIG signál čidla pro měření teploty baterie 
o pin 05 REZ 1 rezerva 
o pin 06 REZ 2 rezerva 
o pin 07 BAT- zemní svorka pro připojení baterie 
o pin 08 BAT+ svorka pro připojení + (kladného) kontaktu baterie 
o pin 09 OUT+ výstupní napětí + 24VDC 
o pin 10 OUT+ výstupní napětí + 24VDC 
o pin 11 OUT+ výstupní napětí + 24VDC 
o pin 12 OUT- výstupní napětí - 24VDC 
o pin 13 OUT- výstupní napětí - 24VDC 
o pin 14 OUT- výstupní napětí - 24VDC 

 

  



Technická specifikace zdroje ZNZ24  ZNZ24 
  únor 2021 

 
Proteco Expert s.r.o.  Stránka 7 / 10 

Upozornění: 

Při připojování baterií je potřeba dodržet polaritu. Nesprávná polarita má za následek 
nevratné poškození zdroje!!! Polarita baterie je označena textem a navíc je kladný pól 
označen barevně. 

 

Kabel přívodu napájení 230V/50Hz je pevnou 
součástí zdroje. Jedná se o flexibilní silový kabel 
3G0.75 (H05VV-F). Tento kabel je ukončen 
dutinkami a je určen pro montáž do svorek. 
Kabely ukončené fastony slouží k propojení 
baterií s konektorem zdroje ZNZ24. Mezi zbylé 
póly baterií se vkládá krátký propojovací kablík 

s držákem SX-32V a automobilovou pojistkou 5A. Záporný pól druhé baterie (tmavě modrý 
kabel) je připojen na pin č.7 BAT-. Na fastonu je současně zataven snímač teploty (NTC). 
Kladný pól první baterie (rudý kabel) je připojen na pin č.8 BAT+ 
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Technické parametry napájecího zdroje ZNZ24 

Zdroj ZNZ24 
Jmenovité napájení 230 V / 50 Hz 

Výstupní napětí 24 V DC 
Max. výkon 100 W s chlazením / 75 W bez chlazení 

Rozměry š v h 86 101 120 mm 
Hmotnost 450 g 

Max. příkon 150 W 

Mechanická konstrukce sestavy zdroje 
 

Konstrukce vychází z modulového stohovatelného systému Railbox firmy Italtronic, který 
využívá zámkového spojení modulů. Tento systém umožňuje velice variabilní možnosti při 
požadavcích na případné rozšíření. Sestava Railbox se instaluje na standardní lištu DIN EN 
50022 a zajišťuje pomocí pružinového zámku. Do jednotlivých modulů jsou montovány 
osazené DPS. Vše je spojeno bez použití šroubů pomocí čtyř západek. Pozor, západky jsou 
z umělé hmoty a mohou se nesprávnou manipulací poškodit. Sestava není určena k častému 
rozebírání. Každý z modulů obsahuje větrací mřížky zajišťující spolehlivou cirkulaci vzduchu. 
V této aplikaci je použit základní modul Railbox 35 a jeden rozšiřovací moduly Railbox Spacer. 
Z přední strany mají tyto moduly podle volby buď průhledné, nebo plné odklápěcí krytky, 
pod nimiž jsou umístěné připojovací konektory, signalizační LED diody, krycí štítky popř. 
identifikační informace o výrobku. 
 

Obr.: Modul Railbox 35 

 
                                                 

101 mm 

119 mm 
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Upevňovací zámky: 

Sestava má na spodní části umístěny zámky pro uchycení na DIN lištu. 

 

Pružný posuvný zámek 


