
Back-Up power supply lite HW group 
 

 
HW group                                                                                                                                             www.HW-group.com 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Back-Up power supply lite je zálohovaný zdroj napájení 
pro zařízení s napájením 12V. Kromě stabilního 
výstupního napětí 12V až 1,5A poskytuje díky 
vestavěnému reléovému kontaktu informaci o výpadku 
vnějšího napájení.  
 
V oblasti IT, průmyslu, ale i domácností jsou záložní 
zdroje (UPS) samozřejmostí, ale pro malá zařízení jako 
jsou monitorovací ústředny či řídící systémy napájené z 
12V adaptérů podobné záložní zdroje nejsou a instalovat 
kvůli nim nehospodárné záložní zdroje na 230V je 
neekonomické. 
 
Back-Up power supply lite zajistí pro Vaše zařízení 
nepřerušitelný zdroj napájení aniž by výrazně stouply 
nároky na instalaci. Back-Up power supply lite je napájen 
ze standardního 12V adaptéru (12V/1,5A) jakým může 
být napájeno i koncové zařízení. V případě výpadku sítě 
převezme napájení 12V akumulátor a současně se rozepne signalizační relé. Tím může napájené zařízení 
informovat svého majitele o výpadku elektrické sítě, případně korektně ukončit svoji činnost. Po opětovném 
připojení napájení se relé opět sepne a akumulátor začne dobíjet. 
 

Základní vlastnosti 

 Výstupní napětí: 12V Dvojsvorka 

 Vstupní napětí: 12V/1,5V  

 Kapacita akumulátoru: 1,3Ah (při 25°C) 0°C 85%, 25°C 100%, 40°C 102% 

 Rozměry: 135x90x60 

 Hmotnost: 750g 

 Rozsah provozních teplot: -20°-+60°C 

 Zatižitelnost signalizačního relé: 50V/1A 

 Odpojovač baterie mechanickým spínačem 

 

Použití 

Připojte vnější napájecí adaptér k zařízení. Rozsvítí se obě zelené LED. Připojte spotřebič na svorky 
Power Out. Zapněte vypínač. Pro kontrolu odpojte vnější zdroj napětí. LED Power IN zhasne, Power 
OUT svítí dále. Při vypnutí vypínače zhasne i LED Power OUT. Poloha vypínače není nijak 
indikována a je třeba ji kontrolovat vizuálně podle polohy kolébky vypínače!!! 

  

Back-Up power supply lite 
Záložní zdroj 12V s indikací výpadku napájení  
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Vstupy, výstupy, ovládací a signalizační prvky 

 Power jack konektor – vstup pro připojení vnějšího napájení 12V, alespoň 1,5A 

 

 Vypínač – Odpojuje baterii. Zapněte jen v případě uvedení do provozu. V případě odstávky 

Back-Up power supply lite vypínač vypněte 

 

 Dvojsvorka Power out – Výstupní napětí 12V 

 

 Trojsvorka signalizačního relé. Vždy propojuje krajní pin s prostředním (COM - common). Pin 

NO (Normally open) je v klidovém, stavu – tedy při ODPOJENÉM vstupním napájení – 

rozepnutý – sepne se, je-li zařízení v provozu a napájeno externím zdrojem. Pin NC (Normally 

close) se sepne v případě výpadku vnějšího napájení.  

 

 LED 2x Zelená 

o Power In – Svítí při připojeném vnějším napájení 

o Power out – svítí při přítomnosti napětí na výstupu 

 

 
 


