
BACKUP POWER SUPPLY EBU1
Saugos informacija

Kad užtikrinti jūsų ir aplinkinių saugumą prašome perskaityti šias taisykles, bei laikytis 
visų vartotojo vadove esančių montavimo instrukcijų ir nurodymų:

•  Nenaudokite sistemos ten, kur ji gali sukelti trikdžius.
•  Nemontuokite sistemos prie medicininės aparatūros ar prietaisų, jei jie to reika-

lauja.
•  Nenaudokite sistemos sprogiose vietose.
•  Sistema nėra atspari drėgmei, cheminei aplinkai, bei mechaniniams povei-

kiams.
•  Neremontuokite sistemos patys.
•  Sistemos ženklinimo lipdukas yra apatinėje įrenginio plokštės pusėje.

Pagal WEEE direktyvą, perbrauktos šiukšlių dėžės su ratais ženklas reiškia, kad 
nebetinkamą naudoti gaminį Europos Sąjungoje reikia atiduoti perdirbti atskirai 
nuo kitų šiukšlių

Sistema yra ribotos prieigos zonos įrenginys. Sistemą montuoti ir remon-
tuoti gali tik asmuo turintis žinių apie bendruosius saugos reikalavimus ir 
pakankamą tam darbui kvalifi kaciją.

EBU1 turi būti maitinamas iš 12-30V   50mA nuolatinės srovės maiti-
nimo šaltinio be apkrovos. Visa sistema turi būti maitinama iš mai tinimo 
bloko, kuris būtų pakankamas maitinti prijungtą elektroninį prietaisą kartu 
su EBU1 įrenginiu, naudojami maitinimo šaltiniai privalo tenkinti LST EN 
60950-1 standarto reikalavimus.

Kiekvienas prie sistemos prijungtas susietasis įrenginys (kompiuteris, juti-
kliai, rėlės ir pan.) privalo tenkinti LSTEN 60950-1 standarto reikalavimus.

Prieš pradedant montavimo ar derinimo darbus privaloma atjungti išorinį 
įrenginio maitinimą. Draudžiama liesti įrenginį ar atlikti derinimo darbus 
žaibuojant.

Įrenginio pilnas išjungimas atliekamas išjungus išorinį elektros maitinimo 
šaltinio dvipolį atjungimo įtaisą ir išėmus rezervinę bateriją iš EBU1 įrenginio.

Saugiklio F1 tipas - miniSMDC 500mA. Perdegusio saugiklio negalima keisti 
kitokiu tipu nei nustatyta gamintojo.

Atsakomybės ribojimas

Pirkėjas sutinka, kad sistema sumažina gaisro, plėšimo, vagystės ar kitą riziką, tačiau tai 
nėra draudimas ar garantija, kad paminėti veiksniai neįvyks, bei nebus asmenų sužeidimų, 
ar turto praradimo, ar sunaikinimo atvejų.
“ELDES UAB” neprisiima jokios atsakomybės už tiesioginę ar netiesioginę žalą ar nuostolius, 
taip pat negautas pajamas, naudojantis sistema. “ELDES UAB” atsakomybė, kiek tai leidžia 
galiojantys įstatymai, neviršija produkto įsigijimo kainos.
Korinio ryšio paslaugas teikiantys GSM operatoriai nėra susiję su “ELDES UAB” bendrove. Todėl 
bendrovė neprisiima jokios atsakomybės už tinklo paslaugas, jo aprėptį bei funkcionavimą.
    
Garantinis laikotarpis
“ELDES UAB” suteikia įsigytam produktui 24 mėn. Garantiją. Garantinis laikotarpis pradedamas 
skaičiuoti nuo produkto pardavimo pirmam galutiniam vartotojui datos. Garantija taikoma tik 

jei sistema buvo naudota pagal paskirtį, laikantis visų vartotojo vadovo instrukcijų, bei techni-
nėje specifi kacijoje nustatytų sąlygų ir maksimalių leistinų reikšmių. Pardavimo data laikoma 
čekio, sąskaitos ar kito pardavimo dokumento data. Garantija taikoma tik kartu su paminėtais 
dokumentais pateikus užpildytą garantinį taloną.
Garantija netaikoma jei sistema buvo paveikta mechaniškai, cheminių medžiagų, drėgmės, ko-
rozijos, skysčių, ekstremalių aplinkos veiksnių ar kitokių force majeure aplinkybių.

Pakuotės sudėtis:
1. EBU1 ..... ........................................................................................1 vnt.
2. EBU1 vartotojo vadova ..........................................................1 vnt.

Apie vartotojo vadovą
Šis dokumentas aprašo rezervinį maitinimo įrenginį EBU1, jo veikimą, bei instaliavimą. Prieš 
pradedant naudotis sistema būtina perskaityti vartotojo vadovą.

1. Bendroji informacija

1.1 Paskirtis
EBU1 yra rezervinio maitinimo įrenginys, skirtas naudoti kartu su įvairiais elektroniniais 
įrenginiais, tokiais kaip įvairūs jutikliai, adapteriai, automatikos sistemos ir kiti 
elektroniniai įrenginiai.

1.2 Veikimo aprašymas
ELDES EBU1 rezervinio maitinimo įrenginys turi vidinę 9V bateriją, kuri sutrikus 
pagrindiniam elektros šaltiniui, naudojama
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maitinti prijungtą įrenginį. DC išėjimo įtampa yra tokia pati, kokia ir DC įėjimo įtampa. 
Pagrindinio maitinimo šaltinio įtampai nukritus žemiau 11,5V, sistema automatiškai 
įjungia PF (Power Failure) signalinį išėjimą ir prijungtas įrenginys pradedamas maitinti 
vidine EBU1 baterija. Atsistačius pagrindiniam maitinimo šaltiniui, įrenginys integruotu 
krovikliu įkrauna vidinę bateriją.
Sistema EBU1 komplektuojama su 15 cm ilgio laidais.
Šis įrenginys gali būti naudojamas su bet kokiais elektronikos prietaisais, maitinamais 9V 
įtampa. EBU1 gali būti naudojamas su šiais ELDES įrenginiais: ESIM021, ESIM251, EW1, 
ELAN1 ir kitais.

1.3 Kontaktų paskirtis

Elektroninis prietaisas

Pagrindinis maitinimo šaltinis



Baterijos įtampa; talpa 9V 250mAh NiMH

Maksimali baterijos krovimo srovė 20mA (0...+50ºC)

Darbinis temperatūrų diapazonas -20...+55ºC

Matmenys 80x36x21mm

1.5 Prijungimo schema

Sistemos EBU1 ir elektroninio prietaiso kontaktai COM turi būti sujungti.  
Signalinio išėjimo PF laidas turi būti sujungtas su elektroninio prietaiso įėjimo zona.

1.6 Sistemos instaliavimas
1. Įrenginio dėžutė prisukama dviem varžtais prie sienos.
2. Grandinė sujungiama pagal pav. Nr. 2 pavaizduotą schemą. Maitinimo 

šaltinio laidai prijungiami vėliausiai. Prieš pajungiant EBU1, elektronikos 
prietaiso maitinimo šaltinis turi būti atjungtas.

Nors rezervinio maitinimo įrenginio EBU1 instaliacija yra nesudėtinga, tuo užsiimti 
rekomenduojame tik jei turite minimalias elektrotechnikos ar elektronikos žinias, 
kitaip galite sugadinti prietaisą.

Kontaktų paskirtis

Laido spalva Žymėjimas Paaiškinimas

Raudona DC in Teigiamas pagrindinio maitinimo šaltinio 
kontaktas

Juoda COM Bendras kontaktas

Geltona DC out Teigiamas  maitinimo šaltinio kontaktas

Mėlyna PF Atviro kolektoriaus išėjimas

1.4 Techninė specifikacija

Elektrinės ir mechaninės charakteristikos

DC in Pagrindinio maitinimo šaltinio teigiamas 
kontaktas

12-30 V   500 mA 
maks.

DC out Maitinimo šaltinis teigiamas kontaktas DC in  500 mA maks.

PF

Atviro kolektoriaus išėjimas. Esant išorinio 
maitinimo sutrikimui (įtampai nukritus žemiau 
11,5V) išėjimas sujungiamas su COM.

Įtampa - 30V, srovė - 
20mA
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Prijungimo schema
Sutrikus pagrindiniam 
maitinimui  
(ekvivalentinė schema)

+12...+30V +12...+30V +6,5...+10,5V

2. Maitinimo baterijos  
     keitimas

1. Atjunkite elektroninį prietaisą, prijungtą prie 
EBU1 rezervinio matinimo įrenginio.

2. Atidarykite EBU1 korpusą (žr. pav. Nr. 4).

3. Išimkite iš EBU1 korpuso baterijos laikiklį kartu 
su sena įstatyta 9V NiMH baterija (žr. pav. Nr. 5).

4. Išimkite seną 9V NiMH bateriją, kaip 
pavaizduota žemiau (žr. pav. Nr. 6).

5. Įstatykite naują 9V NiMH bateriją į atitinkamų 
polių kontaktus (+ ir -), esančius baterijos 
laikiklyje (žr. pav. Nr. 7, 8).

6. Įstatykite baterijos laikilį į EBU1 korpusą  
(žr. Pav. Nr. 5).

7. Uždarykite EBU1 korpusą (žr. Pav. Nr. 4).

BATTERY

BATTERY

BATTERY

BATTERY

DĖMESIO: Įrenginio nenaudojant baterija turi būti išimta. 

DĖMESIO: Būtina įsidėmėti, kad naudojant netinkamo tipo baterijas, galima 
sukelti gaisrą ar sprogimą. Draudžiama sumaišyti vietomis ar užtrumpinti 
baterijos polius. Senas baterijas išmeskite tik tam skirtose vietose. Senų baterijų 
negalima krauti, ardyti, kaitinti ar deginti. 

3. Techninė pagalba
Jei neradote problemos sprendimo kreipkitės į pardavimo vietas arba į ELDES 
techninę pagalbą el. paštu support@eldes.lt Daugiau informacijos apie įrenginį arba 
kitus mūsų produktus ieškokite gamintojo internetinėje svetainėje www.eldes.lt
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