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1. Technický popis. 

 
1.1. Obecný popis. 

Modul časového relé PC2 (AWZ 518) slouží ke hlídání stavu AC napájení v objektových alarmových systémech 
(vysílače monitorovacích systémů, alarmové centrály, DC napájecí zdroje apod.). Modul umožňuje předávat informace o 
zániku AC napájení s nastavenou dobou zpoždění T ( 3s/63s/17m37s/4h45m, +/-2%) a informace o obnovení napájení. 
Znovuobnovení AC napětí (momentálního) během odpočítávání doby zpoždění T způsobí vynulování odpočítávání (jeho 
zastavení a návrat do normálního stavu). Modul je vybaven vstupem AC1, který je třeba zapojit na jednu ze svorek 
sekundárního vinutí transformátoru, který napájí zařízení (modul musí být napájen z 12V/DC zařízení na které je napojena 
hlídaná svorka transformátoru). PC2 je vybaven dvěma výstupy OC (OC1, OC2) a LED diodou (L1), které signalizují status 
zařízení. K nastavení doby zpoždění signalizace ztráty AC napětí slouží dvě svorky Z1 a Z2. 

1.2. Schéma zapojení modulu (obr. 1). 

 

Obr. 1. Schéma zapojení modulu PC2 (příkladové). 
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1.3. Popis prvků a svorek modulu PC2 a funkcí (tab. 1, tab.2, obr.2). 

Tabulka 1. 
Č. 

[obr. 2] 
Popis prvku 

[1] 

L1 LED dioda zelená – signalizace statusu modulu 
• svítí nepřerušovaným světlem: AC napětí na svorce AC1 stav H,  

VDC napájení modulu je přítomno 
• bliká 1x/1s: AC napětí na svorce stav L (není), odpočítávání doby zpoždění 
• nesvítí: modul ukončil odpočítávání doby zpoždění a změnil stav OC výstupů 

(případně ztráta napájení 12V DC) 

[2] 

Z1, Z2 svorky- nastavení doby zpoždění signalizace ztráty AC  
• Z1= , Z2=   doba zpoždění T= 3s 
• Z1= , Z2=   doba zpoždění T= 1 min 5s 
• Z1= , Z2=   doba zpoždění T= 17 min 40s 
• Z1= , Z2=   doba zpoždění T= 4h 45 min 

 
  svorka zapojena 

        svorka rozpojena  
[3] svorky modulu PC2 

Tabulka 2. 
[3] Popis svorek modulu 
AC1  Vstup hlídaného AC napětí (jedna ze svorek sekundárního vinutí transformátoru) 

+VDC 
- VDC 

Vstup DC napájení 
 (+VDC= +12V, -VDC= 0V, GND) 

OC1* 
OC výstup signalizace stavu AC: 
• normální stav: L (0V, GND),  
• aktivní stav: hi-Z (vysoká impedance) 

OC2* 
OC výstup signalizace stavu AC: 
• normální stav: hi-Z (vysoká impedance)  
• aktivní stav: L (0V, GND) typu OC 

 

 *  
Normální stav: AC napětí je přítomno na AC1 nebo doba odpočítávání zpoždění po 
ztrátě AC napětí 
Aktivní stav: ztráta AC napětí na svorce AC1, odpočítávání doby zpoždění ukončeno 

 

Obr. 2. Pohled na modul PC2. 
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1.3. Technické parametry: 
- elektrické parametry (tab. 3) 
- mechanické parametry (tab. 4) 

Tabulka 3. 
Napájecí napětí 10V÷15V/DC  (-2%/+2%) 
Odběr proudu 5mA max. 
Rozsahy nastavených hodnot zpoždění T 3s/65s/17m40s/4h45m (-2%/+2%) 
Vstup AC1 
 

0V-30V AC (-2%/+2%) 
stav L ( ‘0’  logické)=  0V-1,5V AC 
stav H (‘1’ logické)=    5V-30C AC 
GND= svorka ‘VDC-‘ napájení  
(napětí sekundárního vinutí izolačního napájecího 
transformátoru) 

Technické výstupy: 
                                 - výstup OC1 
 
                                   
                                  - výstup OC2 

Typ OC 50mA max. 
• normální stav: L (0V, GND),  
• aktivní stav: hi-Z (vysoká impedance) 

 
• normální stav: hi-Z (vysoká impedance)  
• aktivní stav: L (0V, GND)  

Optická signalizace L1 LED dioda zelená 
Provozní podmínky II. třída prostředí, -10°C ÷40°C 

Tabulka 4. 
Rozměry 42 x 35  x 23 (WxLxH) 
Upevnění Úchytky 4 ks (PCB fi=4,2 mm) 

nebo montážní páska 
Svorky  Ф0,41÷1,63 (AWG 26-14) 
Hmotnost  netto/brutto 30/50 g 

 
2. Instalace. 
 

2.1 Požadavky. 
 

Modul časového relé smí instalovat pouze kvalifikovaný montér, který vlastní příslušná (požadovaná a v dané 
zemi nezbytná) povolení a oprávnění pro práci s instalacemi nízkého napětí. Zařízení musí být instalováno v uzavřených 
prostorách, v souladu s II. třídou prostředí, s normální vlhkostí vzduchu (RH= max. 90% bez kondenzace) a teplotním 
rozsahem -10°C - +40°C. Modul může být připojen pouze k napájecím zdrojům vybaveným galvanickým oddělením od 
síťového napájení (transformátorovým). 

Zařízení je potřeba instalovat v kovovém krytu (skříni, koncovém zařízení). Pro splnění požadavků LVD a EMC je 
třeba dodržovat zásady: napájení, zástavby, stínění – v závislosti na použití.  
 

2.2 Instalační procedura. 
1. Nainstalujte kryt (skříň apod.) a zaveďte do něj kabely přes kabelové průchodky. 
2. Instalujte modul časového relé PC2 na úchytky nebo montážní pásku (úchytky je potřeba instalovat před montáží 
skříně).  
3. Přiveďte napájecí napětí DC na svorky +VDC, -VDC, při dodržení polarizace. 
4. Přiveďte hlídané AC napětí na svorku AC1. 
5. Zapojte signál ztráty AC: OC1 nebo OC2 (v závislosti na potřebě aplikace) do signalizačního zařízení (LED dioda, vstup 
vysílače, vstup centrály, signalizátor apod.)  
6. Pomocí svorek Z1, Z2 nastavit dobu zpoždění signalizace vstupů OC1 a OC2. 
7. Po provedení testů a provozní zkoušky uzavřete skříň. 
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OZNAČENÍ WEEE 
Použitá elektrická a elektronická zařízení nelze likvidovat spolu s běžným komunálním odpadem. Podle směrnice 
WEEE o nakládání s elektrickým a elektronickým odpadem, platné na území EU, je třeba použít zvláštní způsob 

likvidace. 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

Pulsar K.Bogusz Sp.j.  
Siedlec 150,  32-744 Łapczyca, Polsko 

Tel. (+48) 14-610-19-40, Fax. (+48) 14-610-19-50 
e-mail: biuro@pulsar.pl, sales@pulsar.pl 

http:// www.pulsar.pl 
 

OBECNÉ ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 

1. Pulsar K. Bogusz Sp.j. (výrobce) poskytuje dvouletou záruku kvality na zařízení, počínaje od data nákupu uvedeného na dokladu o koupi. 
2. V případě, že při uplatňování reklamace nebude předložen doklad o koupi, je počítána tříletá záruční doba od data výroby zařízení. 
3. Záruka zahrnuje bezplatnou opravu nebo výměnu za jiný funkčně odpovídající kus (volbu provádí výrobce) zařízení, které vykazuje vady zaviněné 
výrobcem, mj. výrobní vady a vady materiálu, pokud byly nahlášeny v záruční době (bod 1 a 2). 
4. Zařízení, na něž se vztahuje záruka, je třeba dodat na místo, kde byl zakoupen, nebo přímo do sídla výrobce. 
5. Záruka se vztahuje na kompletní zařízení s písemně specifikovaným druhem vady ve správně vyplněném reklamačním formuláři.  
6. Výrobce, pokud reklamaci uzná, se zavazuje provést záruční opravu v nejkratším možném termínu, avšak ne delším, než 14 pracovních dnů od data dodání 
zařízení do servisu výrobce. 
7. Doba opravy, uvedená v bodě 6, může být prodloužena v případě, že provedení opravy je technicky nemožné a také v případě, že zařízení bude přijato do 
servisu podmínečně z důvodů nesplnění záručních podmínek reklamujícím. 
8. Veškeré servisní služby vyplývající ze záruky budou prováděny výhradně v servisu výrobce. 
9. Záruka se nevztahuje na závady vzniklé: 
- z příčin nezaviněných výrobcem, 
 - mechanickým poškozením, 
- nesprávným skladováním a přepravou, 
- způsobem používání, který neodpovídá pokynům v návodu k použití nebo způsobem použití, který je v rozporu s určením zařízení,  
- v důsledku nešťastných náhod (např. atmosférické výboje, porucha energetické sítě, požár, zatopení, působení vysokých teplot a chemických látek,  
- nesprávnou instalací a nastavením (které neodpovídají zásadám v návodu k obsluze), 
10. Ztrátu záruky v každém případě způsobuje zjištění, že byly provedeny konstrukční změny nebo opravy mimo servis výrobce. Ztrátu záruky způsobuje také 
jakákoli změna nebo poškození sériových čísel či poškození záručních nálepek. 
11. Zodpovědnost výrobce vůči kupujícímu je omezena hodnotou zařízení stanovenou podle velkoobchodní ceny výrobce platné v den nákupu. 
12. Výrobce nenese žádnou odpovědnost za škody vzniklé v důsledku poškození, vadné činnosti nebo z důvodu, že zařízení nelze používat,  
zvláště pokud tato skutečnost vyplývá z nedodržení pokynů a požadavků uvedených v návodu k obsluze. 

 


