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sířový zdroj vYY lo2:QP 653 je určen
k napájení vozidlových radiostanic Vt( 20
na pevném stanovišti. 'f ento zdroj mění
napětí síté zzo v, 50 Hz na stejnosměr.
né napětí l3,5 V, potřebné k napájení

. 
uvedených radiostanic. Napájecí napětí
l3jTaV Pro radiostanici je stabilizová-
no tranzistorovým stabilizátorem. vÝ-
konové tránzistory stabilizátoru jsou
proti přetížení chráněny elektro.rickou
poj i st korr.
sířový zd'roj vYY umoŽňuje autonra'tické
přepnutí napájení radiostanice na ná-
hradní zdroj /akumirlátorové baterie
lzv / v případě přerušení dodávky elek-
trického proudu ze sítě. Dcjde.li při
přepnutí nlpájení k Výpadr funkce měni-
če radiostanice, je nutno radiostanici
vyprlout a asi po 2 sec. znovu zapnout.
skříň sířového zdro)e umožňuje gvýrn
tvarem i velikostí dobré chlazení zdro.
je. Aby bylo zaručeno dobré chlazení
výko:rc.rých tranzistorů, jsou umístěny
na čelech, která jsou Žeb.rována. Na
předním čele s panelem ','obr. ll' jsou
umístěna všechna přípojná místa, vY-
pínač a pojistková pouzdra.
K upevnění sířového zdroj" je dodáván
v příslušenství připevň:vací rám. Zd,roj
musí být instatován tak, aby rovina
tohoto rám:. byla vo_dorovná 7,m&x. po-
volený odklon je L5o/. K:rlem stěn in.
staloýaného přístroje mirsí být,aximá tně
I5 cm volného prostoru.

PŘIPo.IENí zo;ro.Ig VYr l02
Radiostanice a akumr.rlátor Pro nouzo.tý
Provoz jsou k sítovémir zdroji připo.
jeny podle obr. 2, Napájecí napětí pro
radiostanici VR 20 se odebírá ze svo-
rek RDÍiT.@

Pclarita a označení j so.r ocrilty na čel-
ním žebru zdroje. Je-1i v sestavě pou.
žit akumirlátor, připcjuje seAl přísluš-
ně označe'ných svorek AKUe,.

Všechny uvedené napájecí přívody j.:
nutno řádně zajistit dotažením šroubů.
Radiostanici je nutno zemnit dalším vo-
dičem. který se připojí do zernnící.A
svorky zdroje(9 r.\J, ,.Ďez Tohoto zemnlcrno Voorce se nesml
radiostanice provo zovatt
Připojení na.síť zzo ý, 50 Hz se Pro-
de pomocí sířové sňůry z pÍíslušenství
zdroje, 

'(erá 
se zasune do zástrčky

( 8 ) Jištění sítové části zdruje\-/a akumr.tlátor.. je provedeno tavnými
pojistkami 

- 
sířová část pojistkou 2,5

xfzs'o v (?) a ak.:mulátor 4Hi25o
v (6) šíová zásuvka, ze které je
přísřoj napájen, mtrsí být zbezpečnost-



ních důvodů jištěna pojistkou l0 A.

PoKrNr PRo Pt{oVoZ AKUMULÁ.
Tor{U ,/pokud je pouŽit,/.
Akumuiátorová baterre není dobíjena
jmenovitým proudem a proto doporuču-
jeme , zvIáště při. ča stých výpadech s ítě,
nabíjet baterii na plnou hodn,ctu Ah ka.
pacity nabíječem. Vybitá baterie se
nesmí na svorky zdroje připojit.
Pro údrŽbu baterie platí předpisy do-
poručené výrobcem.

OJ3S L UHA
Ld,roj se zapíná v1-pínačem o na
panelu do poIohy I. Přitom ňísí být
zaPojena d1 zástrčky ovtÁoecí
sKI{ÍNt(A ( 2) šestnáctip61ová zá-
suvka z přísiřenství zdroje, na které
je proveden zkrat. bodů l5, l6. Při

dálkovém aapínání je zdroj trvale pji-
pojen k síti zzo v, "iřo,,i.,ypi.,ae fs)je LPoloze I a body 15, t6 zástrYky

(z) ovLÁDAcÍ sxŘÍŇI(A se Pro.\,-/pojí zvláštním spínačem .umístěným na
ovládacím pracovišti. 

l

Akumulátor, F{"ý mriŽe být připojen
na svorky I, AKU, je Po zapnutí
vypínače 

.(a - <io polohy I nabíjen,
i když .'epu zkratovány body 15, 16
zástrčky t1, a na svor'kách 4 RDs1''
není napětí. Při vypínání zdroje- je
nutné vypnout zdroj vypínaěem (B).
a zrušit zkrat bodů l5, ló zástřky
í}

Při uvádění radiostanice do provozu
Je nutn<.r nejprve zapnout zdroj. Teprve
potorn je . možno zapnout radiostanici.
Současné zapnutí zdroje i radiostanice
není možné. Sířozý zdroj vXy l02 je
chráněn píoti nebezpe čnémir dotykovému
napětí nulováním. Po b e zpečnostní strán-
ce vyhovuje zdroj normě .ČsN 36 7oo0.

E LEKTl{oNtc rÁ p oJIs'IKA
V ýkonové tranzistořy stabiIizátoru napě.
tí jsou chrárrěné elektroniit.ou pojist-
kou proti přetížení, nebo zničení při
zkratu. Pří překročení dovolené hodno.
ty proudu blokuje elektronická'pojistka
stabilizátor - na výstupu pro radiosta-
nici není napájecí napětí. Nepracuje.li
zdroj ani Po opětovném z.apnutí, je
nutno provést oPravu.

OPRAVY
Případné oPravy zajišřuje výrobní podnik
TEsI.A PARDUBIcE podle podmínek
uvedených v záručním listě.


