


\Anriroa
s,ltivý .droj vYY l02:Qp 653 je J.čén
k ňapájeni vÓzidrÓýých!ad
na pevném 5tanovl:ti. 1en\o zd.oj mční
naPěti sltě 22o v' 50 Hz na stjnosměr
né napěti t3,5 v' poliebné k !aPájeni
uvedených .adio*anic' |.apájecí Ňpě!í
l3'5óv pro radLostanlci je sLabiLizová'
no tŤanzrstÓroÝým stabi]l2átoťeh. vý.
ko!ové tranzisto.y 6tabLrl2árořu j5o!
P.oti přetížéní.hráněny e]ekt.o|1.kou
pojislkou,
si!ový zd!ol vYY umÓžnuje altoŤ]!ické
přePnutí napíjeni radlostanice na ná.
hradní zdroj /akum.lLáto.oÝé bate.'t
L2v v PiiPadě přérušení dodávky slck'
trlckého ProJdu ze síě' D.lde']l piL
PřePiulí nlpáj€ní k výPa.lJ funkce Děn'.
óe radj.stani.é' jé nÍno Ťad]oíanLc'

5kří; 5íio"ého zcl.je JDÓ'iuje svýh
!v..em l veltkolti d.b.é chrazen] zdro
je' Ab' b']o Ža!učeno do5ré .hláz.ní
výko]tr7ý.h tranzi5tolú' jsou uňistěny
na čelech' k!e.á jsou žeb.ován1' NI
piédnim .eL3 s paneLeň o;ř. l, isou
uňíŠtěna všechna přjpojní ňí5ta' vy
pínač a PÓji5tková pouzdra'
K upevnění sí;ového 2droj. je dodíván
v pří3Luš€nství piiPe!;)va.1 |im' l"drÓj
ňu3i bý! instalován tákI aby rovlna
tÓhoto ráó: byla vodorovnj /m.r. Po.
volený odklon je r5o/. K.Leň stě. in.
staloýaného Přís!rojs ňuŠíbýi'a\in:Lnč

Pi.IPoJENl ZDj{o''E v!Í Loz
akumurátÓr PrÓ nouzoYý

Provoz jBou k sitovéml zd.oli pi1Po.
jeny polle ob.' z' Napáje.i napětí p!o

20 s. odebiia ze s\ o

PJta.na a o.nrčení jsor oJLty na řel"
níň 

'ébru 
z. rÓ].. J. Ll ! scs1av. Pou'

žt akumnrá1oI, Fi]F.lujé slAo PtlsL!!
ně oZnaiénÝch sr'.rek AKU (ly''

v!e.hry uvedcnó nats.jecí přivo.y jr
nutno řád.ě 7alLstÍ dotaŽeiím irouLů'

'{adlo5lan!.j ic núDo z!ňdlt (jaLší.] ýo.
d L:cň ' }tE. i/š

u.. teú. zoňY[,l,o

PiiPo]ení .a síi 2z0 Ý, 50 Hz se pro
dc Pono.j síio'é š;nIy l Pií5luienství
zd.oje' A.Iá se zasUIe .]o 7istl.ky

(9) J|.tění síoÝó.jíl 2d'!j!
re F!ovédeno tavnÝml

.,io," i".( por rirou r,t
Al50\ í7] a aklLnLl]Lo! 1 12s0
V rň Yb'' a5(\kr' .c R(e.e'e
r.'i--,""*",-. r. .h. *t,.,i.



ních důvoJů jl!!!na pojlstkou lo,\'

PoK!NY Pl.o F(oVoZ AK!'!]ULÁ-
l'o.{U ]pok]d Je pÓužn, '
ÁkLň!l.itÓ.orá batél!r není dobíJe]]]
lňen.vÍýň FloUdeň a p.oto dopcruču'
r.n'.,,vlášté přL čas!ý.h výpad.{ h 5jtě'
nabile! bat.lL' na PL.ou hodn]1u Á\ ka.
pa.ity nabilečeň. výbitá bate.le 5e
lesmí na svoIky zdrÓje pilpÓjlt'
P.o údŤ'bu ba|erlc Flatí Předplsy do

1 pr]toň ň1s] b J.tzjs|rčky ovlÁDÁcÍ
še5tnáctipárová zá

dálkovém Zapináni ie zdio' t.\ale oit
po]en I síL z2o v':iÍo"ý;vDjnač .i
]e v^Poloz€ l a boq ls, l. z'3l;íy

í z) ovúDALÍ 5KŘÍŇK\ sé..Ó.
poj.-^rartni-'pi^ui"- .-i"ta"- .u
ovrádacím p.acovišti'
AIumulá'ol, 

'!q'ý 

mil'e bi' pi)polen

"vpi.a." íi)v a" p.l.iv 
.r *i;-'

l kdyz ne}eu zkr3toVjny bodý l5' ló
u;str.ky (21 a na svork;.h 4 r{os1
*- """a'ř 

p;, Výoia:li zd!Ójé jé
."t"ě ";."".r .d..';'.'""..- 76'
á z.U!t zkrar o"ai is' ro .'"}{x'

Při Uvádéní .adlostanice do p.ovozu
zapnout zdroj. TePrv.

Pďoň je nožno zapnout !atlio5t2nicL.
současné 2aPnu!í zdřoje i .ad'ostanL.e
neni m.žné. sí-o?ý zd.oj vYY l02 je
.hráněn pioti nébezFečnóňu dolykovému
naPětí nulovánim'Pobezpečnostní stIán.
.e yyhovuje zdloj no.mě ČsN ]6 ?ooo.

ELEXIRoNlcKÁ Po'ls,rKA
výkÓnové tIan2i5toty stabLlizátoru naPě.
ti j3ou ch.áněné €l€ki.onickou pojist.
kou p.oti Přetíženi' nebo znlč€ní pii
zkratu' Pii překročení dovoléné hodno.
t)' proudu blokuje é1ekt.onická poji6tka
stabiLizáto. . na vý6tupu p.o radloáta.
nici !eni nápájecí ĎaFěti' N9pracuje'ri
zdrÓj ani po Ópě!Óvnén zapnutí, je
nu|no prÓYé5t oPravu.

Případné ÓP.avy zajLšiuje Ýý.obní Podnik
1Esl,Á PÁRDUBIcE Podle p.dmínek
uvedených v zářučníň l15tě.

sU\ |J z pijslUsenBtvi zd.olc, nJ ktPré
je Pro.aden zIrat Llodů |5' l6. PrL




