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aše firma se zabývá výrobou elektroniky, převážně  zálohovaných 
napájecích zdrojů s výstupním napětím 12V nebo 24V pro zabezpečovací, 
protipožární, kamerové nebo přístupové systémy. Vybrané výrobky jsou N

testovány dle ČSN EN 60950,  ČSN EN 131-6 a mají certifikát NBU. Sortiment 
výrobků je však pestrý a výrobky jsou použitelné ve všech odvětvích průmyslu, 
kde je požadavek na napájení. Jsme schopni upravit stávající výrobek či vyrobit 
zcela nový dle konkrétních požadavků zákazníka, zajistit vlastní vývoj nebo pouze 
výrobu. Využitím získaných zkušeností a znalostí problematiky výroby jsme 
schopni zajistit kompletní dodávku včetně zajištění zkoušek ve zkušebním ústavu, 
vystavením prohlášení o shodě a udělení značky CE.
Nabízené služby:

Návrh schématu 
Návrh plošného spoje 
Vývoj aplikace
Výroba vzorků
Příprava pro zkušebnu, odzkoušení na zkušebně
Dodávka plošného spoje, materiálu, kovových kabinetů
Výroba od 1 kusu
Odzkoušení, oživení

Přehled nabízených výrobků z vlastní produkce:

NAPÁJECÍ ZDROJE LINEÁRNÍ:
ZD1500 -výstupní napětí  12V DC/1,5A v krytu
ZD3000 -výstupní napětí  12V DC/2A/1A v krytu
ZD3500D -výstupní napětí  12V DC/2A/1A v krytu, NBU
ZD2430 -výstupní napětí  24V DC/2A/1A v krytu
ZD450K -výstupní napětí  12V DC/500mA 
DB200 -výstupní napětí 12VDC/200mA, určený pro ventil výtahu
MN10 -měnič napětí 12V DC na 12V AC /500mA, galvanicky odděleno

NAPÁJECÍ ZDROJE SPÍNANÉ NA SEKUNDÁRU:
PZD3000 -výstupní napětí  12V DC/3A v krytu, NBU
PZD6000 -výstupní napětí  12V (24V)DC/3A,3A v krytu, NBU
PZD10000 -výstupní napětí  12V (24V)DC/5A,5A v krytu, NBU
PZD13000 -výstupní napětí  12V (24V)DC/10A,3A v krytu, NBU

NAPÁJECÍ ZDROJE SPÍNANÉ NA PRIMÁRU:
PZ50 -výstupní napětí  12V (24V)DC/4A,1A na DIN 

PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM PRO VÝTAHY:
VPS1 -možno konfigurace 8,16 a 24pater, programování přes PC
VPS2 -jednoduchý systém s jedním relé



Výstupní napětí:
Výstupní proud AUX:
Výstupní proud AKU:
Místo pro AKU 12V:
Místo pro AKU 24V:
Kategorie dle ČSN:
Tamper na zeď:

13,8V (26,7V)
3A max.4A

3A
26Ah

2x17Ah
T
x

13,8V (26,7V)
10A
3A

44Ah
2x26Ah

D
-

13,8V (26,7V)
5A
5A

44Ah
2x26Ah

T
x

Parametr
indikace

PZD6000 PZD10000 PZD13000

POPIS ZDROJŮ

PZD6000 - 12V napájecí zdroj v krytu s transformátorem a místem pro 26Ah akumulátor.  
PZD6000/24V - 24V napájecí zdroj v krytu s transformátorem a místem pro 2x 17Ah akumulátor.  
PZD60 - 12V napájecí zdroj v krytu s transformátorem, uchycení na DIN lištu.
PZD10000 - 12V napájecí zdroj v krytu s transformátorem a místem pro 44Ah akumulátor.  
PZD10000/24V  - 24V napájecí zdroj v krytu s transformátorem a místem pro 2x 26Ah akumulátor. 
PZD100 - 12V napájecí zdroj v krytu s transformátorem, uchycení na DIN lištu.
PZD13000 - 12V napájecí zdroj v krytu s transformátorem a místem pro 44Ah akumulátor.  
PZD13000/24V - 24V napájecí zdroj v krytu s transformátorem a místem pro 2x 26Ah akumulátor.  
PZD3000 - 12V napájecí zdroj v krytu s transformátorem a místem pro 7Ah akumulátor. 
PZ50 - 12V napájecí zdroj v malém krytu, uchycení na DIN lištu.
PZDD800 - 12V napájecí zdroj v malém plastovém krytu, uchycení na DIN lištu bez zálohování.

PZD jsou 12V nebo 24V spínané napájecí zdroje pro zařízení s vyšším odběrem, 
splňující nejnáročnější požadavky na napájení s výstupním proudem od 5 až do 
13A. Jsou navržené pro pomocné napájení čidel, ústředen a jiných zařízení, pokud 
se jejich požadavky shodují s maximálními hodnotami pro PZD. Zdroje podporují 
použití záložních 12V či 24V akumulátorů. Přepínání na záložní akumulátor v 
případě nepřítomnosti AC napětí a dobíjení akumulátoru za normálního provozu je 
zcela automatické. Zdroje signalizují přítomnost vstupního AC napětí LED diodou 
a bezpotencionálním výstupem, nepřipojený či vadný akumulátor a pokles napětí 
na výstupu LED diodou a bezpotencionálním výstupem, přítomnost napětí na 
výstupu LED diodou. Zdroje řady PZD jsou vybaveny obvody pro periodický test 
akumulátoru (možno vypnout), obvody pro ochranu před hlubokým vybitím 
akumulátoru. Stabilizované napětí na výstupu zdroje je 13,8V (26,7V) zálohované 
12V (24) akumulátorem. Dodávané buď  v krytu pro upevnění na zeď s místem 
pro akumulátor 26Ah (2x17Ah) pro PZD6000 a 44Ah pro PZD10000 a PZD13000, 
nebo v malém kovovém krytu s uchycením na DIN lištu.  Dle požadavků lze zdroje 
v krytech zaměnit či použít kryt na 60Ah akumulátor. Zdroje jsou vyvinuty dle ČSN 
EN 131-6.

13,8V
3A (5A)

-
17Ah

-
-
-

PZD3000

x - použito

POPIS OBVODŮ PZD
Signalizační a ochranné obvody jsou navržené tak, aby byla zajištěna maximální ochrana jak samotného 
zdroje, tak i připojeného akumulátoru.
AKU LOW - signalizace nízkého napětí na výstupu zdroje. V případě provozu na akumulátor výstup 
signalizuje nízký stav akumulátoru. 
AKU BAD - obvod je konstruován tak, aby co cca 10sec snížil napětí na výstupu zdroje a akumulátor tak 
převezme na cca 2sec napájení spotřebičů. Pokud během této doby napětí akumulátoru poklesne pod 11V,  
dojde k aktivaci tohoto výstupu. Tato porucha trvá do dalšího testu, kdy je nulována a akumulátor je znovu 
testován.
AC BAD - signalizuje výpadek základního napájecího zdroje.
Ochrana akumulátoru před poškozením - při provozu na akumulátor a poklesu jeho napětí pod cca 
10V je AKU odpojen a zdroj vypnut. 

13,8V
4A (3A)
1A (2A)

-
-
-
-

PZ50

12,5V
1A
-
-
-
-
-

PZDD800



Vstupní napětí:
Výstupní napětí:
Výstupní proud AUX:
Výstupní proud AKU:
Max. výkon:
Max. zvlnění:
Třída prostředí:
Rozměry: V x Š x H

Signalizační výstupy

Max. napětí:
Max. proud:

230V/50Hz
13,8V

3A (4A)
3A

85W
5%
IP00

166x173x111

30V
50mA

230V/50Hz
26,8V

3A (4A)
3A

165W
5%
IP20

226x330x185

30V
50mA

230V/50Hz
13,8V

3A (4A)
3A

85W
5%
IP20

226x330x185

30V
50mA

Parametr PZD60 PZD6000 PZD6000/24



Vstupní napětí:
Výstupní napětí:
Výstupní proud AUX:
Výstupní proud AKU:
Max. výkon:
Max. zvlnění:
Třída prostředí:
Rozměry: V x Š x H

Signalizační výstupy

Max. napětí:
Max. proud:

230V/50Hz
13,8V

5A
5A

140W
5%
IP00

166x173x111

30V
50mA

230V/50Hz
13,8V

5A
5A

140W
5%
IP20

287x440x212

30V
50mA

Parametr PZD100 PZD10000

230V/50Hz
27V
5A
5A

270W
5%
IP20

166x173x111

30V
50mA

PZD10000/24V

PZD100PZD100 PZD10000PZD10000 PZD10000/24VPZD10000/24V



Vstupní napětí:
Výstupní napětí:
Výstupní proud AUX:
Výstupní proud AKU:
Max. výkon:
Max. zvlnění:
Třída prostředí:
Rozměry: V x Š x H

Signalizační výstupy

Max. napětí:
Max. proud:

230V/50Hz
13,8V
10A
3A

180W
5%
IP20

287x440x212

30V
50mA

230V/50Hz
26,7V
10A
3A

350W
5%
IP20

287x440x212

30V
50mA

Parametr PZD13000 PZD13000/24

PZD13000PZD13000 PZD13000/24VPZD13000/24V



Vstupní napětí:
Výstupní napětí:
Výstupní proud AUX:
Krátkodobé zatížení:
Výstupní proud AKU:
Max. výkon:
Max. zvlnění:
Třída prostředí:
Rozměry:

Signalizační výstupy

Max. napětí:
Max. proud:

230V/50Hz
12,2V
800mA

1A
--

12W
5%
IP00
--

--
--

230V/50Hz
13,8V

4A
--
1A

70W
5%
IP00

170x100x50

40V
500mA

230V/50Hz
13,8V

3A
--
--

40W
5%
IP00

295x280x85

30V
50mA

Parametr PZDD800 PZD3000 PZ50

POPIS ZDROJŮ

PZDD800 - Napájecí zdroj v provedení 3MODUL na DIN lištu. Elektronická ochrana proti 
přetížení a zkratu na výstupu.

PZD3000 - Zálohovaný napájecí zdroj pro nenáročné aplikace. Elektronická ochrana proti 
přetížení a zkratu na výstupu. Signalizace poruchových stavů, obvody pro ochranu zdroje i 
akumulátoru. 

PZ50 - Zálohovaný napájecí zdroj malých rozměrů vzhledem k výkonu. Zdroj je vybaven obvody 
pro  signalizaci stavů zdroje a ochranu akumulátoru před hlubokým vybitím. Dobíjecí proud do 
akumulátoru je omezen na 1A. 

PZDD800PZDD800 PZD3000PZD3000 PZ50PZ50

Stabilizované napájecí zdroje s možností zálohování výstupu akumulátorem 
(neplatí pro PZDD800). Zdroje PZDD800 a PZ50  jsou určené pro montáž do 
větších krytů či rozvaděčů na DIN lištu. PZD3000 je zdroj v krytu s místem pro 
17Ah akumulátor konstruován pro uchycení na zeď. Zdroje jsou vybaveny 
signalizačními výstupy kontroly AC  a poklesu napětí akumulátoru. PZ50 má také 
omezení dobíjecího proudu do akumulátoru na 1A a ochranu před hlubokým 
vybitím AKU.



AC napětí LED:
AC napětí výstup:
AC bezpotencionální výstup:
Napětí na výstupu LED:
Pokles akumulátoru LED: 
Pokles AKU výstup:
AKU bezpotencionální výstup:
Ochrana před vybitím:
Elektronická pojistka:
Dálkové odpojení výstupu:

x
-
-
x
-
-
-
-
-
-

x
x
-
x
-
x
-
x
x
x

x
-
-
x
-
-
-
-
-
-

Parametr
indikace

ZD1500 ZD3000 ZD3500D

POPIS ZDROJŮ

ZD1500 - 12V napájecí zdroj v krytu s transformátorem a místem pro 7Ah 
akumulátor.  Maximální zatížení 1,5A

ZD3000 - 12V napájecí zdroj v krytu s transformátorem a místem pro 17Ah 
akumulátor. Maximální zatížení 3A

ZD3500D - 12V napájecí zdroj v krytu s transformátorem a místem pro 17Ah 
akumulátor. Maximální zatížení 3A, digitální technologie, signalizace poruchových 
stavů, obvody pro ochranu zdroje i akumulátoru.

ZD2430 - 24V napájecí zdroj v krytu s transformátorem a místem pro 2x7Ah 
akumulátor. Maximální zatížení 3A, signalizace poruchových stavů, obvody pro 
ochranu zdroje i akumulátoru.

ZD450K - 130V/12V napájecí zdroj s transformátorem určený pro montáž do 
kamerových krytů. Maximální zatížení 500mA.

ZD jsou 12V nebo 24V lineární napájecí zdroje s výstupním proudem od 1.5 až do 
3A. Jsou navržené pro pomocné napájení čidel, ústředen a jiných zařízení, pokud 
se jejich požadavky shodují s maximálními hodnotami pro ZD. Zdroje podporují 
použití záložních 12V či 24V akumulátorů. Přepínání na záložní akumulátor v 
případě nepřítomnosti AC napětí a dobíjení akumulátoru za normálního provozu je 
zcela automatické. Zdroje signalizují přítomnost vstupního AC napětí a napětí na 
výstupu. Dle typu pak ještě nepřipojený či vadný akumulátor a pokles napětí na 
výstupu zdroje. ZD3500D je navíc vybaven elektronickou pojistkou, periodickým 
testem akumulátoru, možnost dálkového odpojení výstupu, ochranou před 
hlubokým vybitím akumulátoru a omezením dobíjecího proudu.

x
-
x
x
x
-
x
x
-
x

ZD2430

x - použito



Vstupní napětí:
Výstupní napětí:
Výstupní proud:
Max. výkon:
Max. zvlnění:
Třída prostředí:

Signalizace LED

Napětí AC:
Napětí AUX:

230V/50Hz
13,8V
1.5A
20W
5%
IP20

červená LED
zelená LED

230V/50Hz
13,8V

3A
40W
5%
IP20

červená LED
zelená LED

Parametr ZD1500 ZD3000

Vstupní napětí:
Výstupní napětí:
Výstupní proud AUX:
Výstupní proud AKU:
Max. výkon:
Max. zvlnění:
Třída prostředí:
Rozměry: V x Š x H

Signalizační výstupy

Max. napětí:
Max. proud:

230V/50Hz
13,8V

2A
1A

40W
5%
IP20

295x280x85

40V
500mA

230V/50Hz
26,7V

2A
1A

80W
5%
IP20

295x280x85

30V
50mA

Parametr ZD3500D ZD2430

ZD1500ZD1500 ZD3000ZD3000

ZD3500DZD3500D ZD2430ZD2430
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