
NAPÁJECÍ ZDROJE  a  NABÍJEČE BATERIÍ pro PRŮMYSLOVÉ APLIKACE

pojistka F 10A 5x20mm, vyměnitelná přes kryt v jeho dolní části

vratná, bimetalová

Ochrana proti přepólování či přetížení baterie

Teplotní ochrana

Odpojení zátěže od akumulátoru < 9,4V < 18,7V

AXBU12 AXBU24• OCHRANY

ČSN EN 61000-6-3

ČSN EN 61000-6-2EMC odolnost

EMC vyzařování

• EMC AXBU

0,5kg

42 / 90 / 127mm

Pružinové svorky, vodič 0,5...2,5 mm2

Hmotnost

0...50°C, rel. vlhkost 80%Pracovní podmínky

Rozměry - šířka/výška/hloubka

Svorky 

AXBU• PŘIPOJITELNOST

2

I

ČSN EN 60950

Třída znečištění

IP20Krytí

Třída ochrany 

LVD 

AXBU• BEZPEČNOST

12V 24V

13,8...14,2V 27,6...28,0V

< 11,0V < 22,0V

0,25...3,75A po krocích 0,25A 0,25...3,75A po krocích 0,25A

10A 10A

2A, 30V DC, 125V AC 2A, 30V DC, 125V AC

> 12,7V > 25,5V

Maximální výstupní proud

Max. proud kontakty signalizace

Regulace nabíjecího proudu

Signalizace nabitého akumulátoru

Signalizace vybitého akumulátoru

Rozsah vstupních napětí

Jmenovité napětí stejnosměrné sítě

AXBU12 AXBU24• TECHNICKÁ DATA

Jednotka AXBU je určena pro řízení bezvýpadkového zálohování napájecích stejnosměrných sítí  řídicích, měřicích a zabezpečova- 
cích systémů. Jednotka poskytuje uživateli jistotu  ochrany akumulátoru, umožňuje využívat signalizaci důležitých stavů k zajištění 
bezpečnosti napájených zařízení.

Popis

AXBU12     12 VDC     10 A
AXBU24     24 VDC     10 A

ŘÍZENÍ ZÁLOHY NAPÁJENÍ
Jednotka řízení zálohy stejnosměrného napájení

AXBU

Jednotka pro řízení bezvýpadkového zálohování 
napájecích stejnosměrných sítí
Signalizace výpadku sítě
Signalizace stavu akumulátoru
Ochrana akumulátoru proti hlubokému vybití
Nastavení nabíjecího proudu akumulátoru
Nadproudová ochrana akumulátoru
Ochrana proti přepólování akumulátoru
Ochrana proti přepólování napájení
Malý objem, kompaktní design
Montáž na lištu DIN

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
 



Typické zapojení Indikace

Rozměrový náčrt

tel.: +420 547 424 011  •  fax: +420 547 424 030  •  e-mail: acdc@axima.cz

www.axima.cz
AXIMA, spol. s r.o., Vídeňská 125, Brno CZ 619 00

Síť je v pořádku, baterie je nabitá.OK
OK

STAV SÍTĚ
    STAV BAT.

Zelená

Síť je v pořádku, baterie není nabitá.OK
NOK

STAV SÍTĚ
    STAV BAT.

Oranžová

Výpadek sítě, zálohuje se z baterie.
Baterie má ještě dostatečné napětí.

NOK
OK

STAV SÍTĚ
    STAV BAT.

Oranžová

Výpadek sítě, zálohuje se z baterie.
Baterie má nízké napětí.

NOK
NOK

STAV SÍTĚ
    STAV BAT.

Červená

PoznámkaRELÉ STAV LED

Bezpotenciálovým přepínacím kontaktem je signalizován výpadek napájecí ss sítě. Řídicí systém
tak může být informován o vzniklé poruše a provést potřebné operace.

Signalizace výpadku sítě (12, 24V)

Nízká úroveň nabití akumulátoru je signalizována bezpotenciálovým přepínacím kontaktem.
Přepínací úroveň je 11V, respektive 22V. Tuto signalizaci lze použít pro informování nadřaze-
ného systému o tom, že zálohující akumulátor již nebude moci dlouho dodávat energii.

Signalizace stavu akumulátoru

Při poklesu napětí akumulátoru pod 9,4V, respektive 18,7V, dojde k jeho samočinnému
odpojení od zátěže. LED zhasne a zařízení čeká na opětovné zprovoznění napájecí sítě.

Ochrana akumulátoru proti hlubokému vybití

Při odběru proudu nad 10A nebo při chybném zapojení akumulátoru, dojde k přetavení
pojistky, kterou lze vyměnit přes kryt v jeho dolní části.

Ochrana proti přetížení či přepólování akumulátoru

FUNKCE POPIS

4321

0,250,512Hodnota proudu [A]

Číslo přepínače

S jednotkou AXBUxx lze kombinovat i spínané zdroje jiných výrobců, pokud splňují rozsah výstupního napětí. Transformáto-
rové zdroje nejsou pro nabíjení akumulátorů vhodné, protože při malé zátěži a přepětí v napájecí síti 230VAC může 
docházet k přebíjení akumulátoru.

Poznámka

Nabíjecí proud lze nastavit pomocí přepínače přístupného přes kryt v jeho dolní části. Přepínače lze vzájemně kombinovat a 
nastavit tak nabíjecí proud v rozsahu 0,25 až 3,75A.

Nastavení nabíjecího proudu

Popis funkcí

ŘÍZENÍ ZÁLOHY NAPÁJENÍ
Jednotka řízení zálohy stejnosměrného napájení

AXBU
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