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1. Základní popis zařízení
Přenosové zařízení ElZaS 21 se skládá jedné řídící komunikační jednotky (ŘKJ) a jedné či
více podřízených komunikačních jednotek (PKJ). Zařízení slouží pro přenos bezpečných binárních
informací mezi komunikačními jednotkami.
V přední části každé komunikační jednotky jsou umístěny prvky, které slouží pro indikaci
stavů jednotlivých částí zařízení. V zadní části komunikační jednotky se nacházejí konektory
sloužící pro připojení vnějších obvodů k zařízení a tlačítko Start pro aktivaci bezpečného HW
komparátoru.
Každá komunikační jednotka je umístěna v 19“ skříni stavebnice Schroff. V rámu se
nacházejí čtyři bloky s deskami plošných spojů a modemem, které tvoří základní sestavu zařízení:
•
•
•
•

přenosový blok – modem a procesorová deska ve funkci přenosového řadiče,
blok zpracování informací – dvě vstupní desky a dvě procesorové desky bezpečné části,
výstupní blok – deska bezpečného HW komparátoru, dvě výstupní desky
napájecí blok - deska zdroje

2. Popis přední části zařízení
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Obrázek 1 : přední panel
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2.1. Přenosový blok
Přenosový blok je umístěn v levé části skříně. Skládá se z MODEMU a procesorové desky
ve funkci PŘENOSOVËHO ŘADIČE.
MODEM
Modem pro metalické vedení:
Modem LD-01 DC je asynchronní modem pro sériový datový přenos na velké vzdálenosti
v prostředí s vysokou hladinou rušení. Základem modemu je převodník standardu RS-232 na
symetrickou proudovou smyčku ± 10 mA. Tímto je dosaženo prodloužení dosahu linky RS-232 na
kilometrické vzdálenosti. Dosahované vzdálenosti závisí především na podélném odporu a
parazitní příčné kapacitě kabelu. Použitý modem dále kromě prodloužení linky RS-232 poskytuje
možnost sdílení linky, takže z jeho pomocí lze vytvořit síť typu sběrnice s rozhraním RS-232.
V zařízení ElZaS21 je využitý režim modemu „Y“. Modem indikuje červenými svítivými diodami
přítomnost napájecího napětí (PWR), příjem dat po přenosové lince (RD), vysílání dat do
přenosové linky (TD) a detekci připojení modemu sousední komunikační jednotky (DCD2,
DCD3). Modem galvanicky odděluje přenosovou linku pomocí optočlenu. Počet modemů LD-01
DC sériově propojených je konstrukčně omezen na 10 kusů.

Obrázek 2: Čelní panel modemu LD-01 DC
V levé části je umístěn podle použitého
vedení typ LD-MODEM je šest červených
LED diod, které indikují jeho stav:
•
•
•
•

•

•

PWR – indikace přítomnosti napájecího
napětí modemu,
RD – dioda svítí (bliká) při příjmu dat
z linky,
TD – dioda svítí (bliká) při odesílání dat
do linky,
DCD2 – dioda trvale svítí při spojení se
vzdáleným modemem další komunikační
jednotky,
která
je
připojena
k přenosovému kanálu č. 2,
DCD3 – dioda trvale svítí při spojení se
vzdáleným modemem další komunikační
jednotky,
která
je
připojena
k přenosovému kanálu č. 3,
DCD4 – nevyužito.

Modem pro optické vedení:
Modem LD-63 je lineární rozdělovač kanálů pro přenosy dat prostřednictvím
jednovidových nebo mnohavidových optických vláken. LD-63 umožňuje konverzi mezi
komunikačními protokoly RS-422/485, RS-232/V.24 a vlastním optickým vláknem jako
přenosového media. LD-63 se sestává z dvou vstupních a dvou výstupních kanálů s navzájem
oddělenými vysílači a přijímači (TX1, TX2, RX1 a RX2 ). Na přední straně modemu je sedm
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indikátorů LED indikujících přenos dat v jednotlivých kanálech. Rozhraní vláknové optiky je
transparentní, což znamená, že data přijímaná na RX1 jsou znovu přenášena na TX2 a data
přijímaná na RX2 na TX1. V horní části indikuje červená LED přítomnost napájecího napětí
(PWR), příjem dat po přenosové lince (RD), vysílání dat do přenosové linky (TD). Počet modemů
LD-63 sériově propojených je konstrukčně omezen na 10 kusů.
Obrázek 3: Čelní panel modemu LD-63 DC

•
•
•
•
•

Popis indikačních prvků:
PWR – indikace přítomnosti napájecího napětí
modemu,
TD –svítí (bliká) při odesílání dat do linky,
RD –svítí (bliká) při příjmu dat z linky,
RX1, RX2 – trvale svítí při příjmu dat na vstupním
kanálu č.1 nebo č.2,
TX1, TX2 – trvale svítí při odesílání dat na
výstupním kanálu č.1 nebo č.2,

PŘENOSOVÝ ŘADIČ
Stav procesorové desky přenosového řadiče, která se odlišuje od procesorové desky č.1
a č.2 použitým SW, je indikován na osmisegmentovém LED displeji. Pod displejem je sériový
konektor RS232. Nad displejem je v této části malý kulatý otvor RESET, který slouží pro HW reset
desky přenosového řadiče. Reset se provádí stisknutím mikrospínače umístěného za tímto kulatým
otvorem. Při normálním provozním stavu zařízení se mohou na displeji přenosového řadiče
vyskytovat dále uvedené symboly:
Tab. 1.
Symbol

Popis

„ADR“ V bezporuchovém provozním stavu je na displeji zobrazován dolní byte adresy
v odesílaném datagramu.
Dolní
vodorovná čárka – inicializace přenosového řadiče po HW resetu, čekání na
_
příjem datagramu z linky.
Prostřední vodorovná čárka (pouze na PKJ) – čekání na příjem datagramu z ŘKJ.
–
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2.2. Blok zpracování informací
Blok zpracování informací je umístěn uprostřed skříně. Skládá se z částí VSTUPY (dvě
vstupní desky) a PROCESORY (dvě procesorové desky bezpečné části zařízení).
VSTUPY
V části VSTUPY jsou indikovány stavy jednotlivých vstupů komunikační jednotky –
aktivace příslušného vstupu je indikována rozsvícením odpovídající žluté LED diody. Zelené diody
LED označené EN indikují stav testování korektní činnosti vstupní desky. Testování každé vstupní
desky je řízeno vždy jedním z procesorů bezpečné části zařízení.
PROCESORY
Bezpečné zpracování informací se provádí ve dvou procesorových deskách označených
čísly 1 a 2. Stav každé procesorové desky je indikován na osmisegmentovém LED displeji, pro
HW reset platí totéž, jako pro procesorovou desku přenosového řadiče. Při normálním provozním
stavu zařízení se mohou na displejích procesorů 1 a 2 vyskytovat dále uvedené symboly:
Tab. 2.
Popis

Symbol

„ADR“ V bezporuchovém provozním stavu je na displeji zobrazován dolní byte adresy
v přijímaném datagramu.
Stav po HW resetu či zapnutí napájecího napětí, začátek inicializace.
S

–

Dolní vodorovná čárka – konec inicializace po HW resetu, čekání na začátek vnitřní
komunikace s přenosovým řadičem.
Prostřední vodorovná čárka (pouze na PKJ) – čekání na příjem datagramu z ŘKJ.

E

Indikace podmíněného restartu procesoru (SW reset).

P

Přerušení od terminálu (prohlížení nebo stahování diagnostických informací).

_

2.3. Výstupní blok
Výstupní blok je umístěn v pravé části skříně. Skládá se z částí KOMPARÁTOR,
VÝSTUPY a POWER SUPPLY (napájení).
KOMPARÁTOR
Stav bezpečného HW komparátoru je indikován dvěma LED diodami označenými
EKVIVALENCE SS (zelená dioda LED) a ST (žlutá dioda LED). Je-li komparátor aktivován a na
všechny jeho vstupy jsou přivedeny vzájemně inverzní logické úrovně, trvale svítí obě diody. Neníli některá z uvedených podmínek splněná nebo se vyskytne chyba či porucha v činnosti
komparátoru, jsou obě diody zhasnuté. Aktivace komparátoru je možná stisknutím tlačítka Start
umístěného v zadní části komunikační jednotky.
VÝSTUPY
Stav každého výstupu je indikován zelenou diodou LED. Trvale svítící dioda daného
výstupu indikuje přivedení napětí na odpovídající výstup vnějšího výstupního konektoru
umístěného v zadní části skříně.
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2.4. Napájecí blok
DESKA ZDROJE
V části POWER SUPPLY (napájení) je pět LED diod, které indikují stav napájení zařízení:
Symbol
POWER

Barva
zelená

+13,5

žlutá

-12

žlutá

+5,

červená

+12

žlutá

Popis
trvale svítí při přivedení požadovaného vnějšího
napětí
trvale svítí při korektním generování vnitřního
napětí s úrovní +13,5 V,
trvale svítí při korektním generování vnitřního
napětí s úrovní -12 V,
trvale svítí při korektním generování vnitřního
napětí s úrovní 5 V
trvale svítí při korektním generování vnitřního
napětí s úrovní +12 V.

napájecího
napájecího
napájecího
napájecího
napájecího

Obrázek předního panelu zařízení je na obrázku 1.

3. Popis zadní části zařízení
V zadní části zařízení jsou umístěny vnější svorkovnice (konektory) označené 1, 2, 3
a tlačítko „Start“ pro aktivaci bezpečného HW komparátoru. Vnější svorkovnice slouží pro
připojení vnějších obvodů k zařízení. Popis vnějších konektorů je uveden v příloze.
VNĚJŠÍ SVORKOVNICE
3
2
1

START

Obrázek 7– zadní panel zařízení ElZaS 21

4. Technické parametry
4.1 Mechanické provedení
Komunikační jednotky v samostatných přístrojových skříní umožňují umístění na polici
universálního reléového stojanu nebo do standardního 19´´ rámu pro elektroniku.
rozměry
hmotnost

480 x 140 x 420 mm (š. x v. x hl.)
cca 5,8 kg
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4.2 Elektrické parametry
jmenovité napájecí napětí
24 V DC (-4V, +11V)
maximální vstupní proud
1,25 A
příkon
max. 30 W
výstupní svorkové napětí na výstupu aktivovaného min. 16 V DC
kanálu při zátěži 2000 Ohm
elektrická pevnost všech vstupů a výstupů proti 500 V AC 50 Hz po dobu 1 min.
kostře a mezi jednotlivými výstupy
elektrická pevnost vstupů komunikační jednotky
4 kV AC 50 Hz po dobu 1 min.
Tyto svorky musí být chráněné
přepěťovou ochranou např.POKL 94
izolační odpory vstupů a výstupů proti kostře
větší než 2 MOhm
(svorky s napětím 24 V DC)
izolační odpory mezi jednotlivými vstupními a větší než 20 MOhm
výstupními svorkami
(svorky s napětím 24V DC)
ochrana krytem podle ČSN EN 60 529
IP20
4.3 Pracovní prostředí
Pracovní podmínky podle ČSN 50 125-3: v budovách s klimatickou regulací nebo bez klimatické
regulace, v pevných nebo mobilních buňkách s regulací teploty. Výrobek je možno použít
i v buňkách bez regulace teploty, kde konstrukčním řešením je snížena horní hranice teploty
prostředí na + 45°C.
4.4 Požadavky na přenosové cesty
a) přenosová linka s metalickým kabelem
- 2 páry sdělovacího kabelu složeného ze symetrických kroucených párů (čtyřek)
- max. dosažitelná vzdálenost mezi komunikačními jednotkami je 10 km při použití kabelu typu
XV s průměrem kabelových žil 1,2 mm a parazitní příčnou kapacitou 27 nF/km
- duplexní přenos přenosovou rychlostí 4800 bit/s
- přenosový modem typu LD-01 DC s převodníkem na rozhraní RS-232
- modem galvanicky odděluje přenosovou linku pomocí optočlenu
- přepěťová ochrana modemu absorbuje energii 0,6 kW/1 ms
b) přenosová linka s optickým kabelem
- 2 optická vlákna jednovidového kabelu
- max. dosažitelná vzdálenost mezi komunikačními jednotkami je 40 km
- přenosový modem typu LD-63 DC s převodníkem na rozhraní RS-232
- konektory typu ST
- rychlost přenosu 115,2 kbit/s
- překlenutelný útlum min. 6,3 dB (typ. hodnota 12,3 db) pro vlnovou délku 1300 nm
- typický útlum pro vlákno 9/125 je 0,5 dB/km,
- typické ztráty ve spoji 0,2 dB a ztráty v konektoru ST 0,6 dB

5. Umístění zařízení
Podle TP se zařízení umisťuje ve vnitřním prostředí chráněným před atmosférickými vlivy
bez regulace teploty a vlhkosti (blíže viz. TP). Komunikační jednotka může být umístěna na polici
univerzálního reléového stojanu nebo montována do standardního 19“ rámu pro elektroniku.
S ohledem na umístěná tlačítka Start je zapotřebí umožnit přístup i k zadní části komunikační
jednotky.
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Zařízení musí být umístěno mimo dosah přímého slunečního záření. V okolí ElZaS21 se
nesmí instalovat zdroje tepla.

6. Napájení, zemnění a ochrana zařízení
Zařízení je napájeno stejnosměrným napětím 24 V (-4V, +11V). Přívod napájecího napětí
pro zařízení se jistí pojistkou ve stojanu o velikosti max. 5 A. Minimální doporučený průřez
napájecích vodičů je 0,8 až 1 mm2. Napájecí napětí se přivádí na svorky č. 34 (+24 V) a č. 35 (-24
V) svorkovnice vnější svorkovnice č. 3. Z důvodů možnosti nastavení velikosti napájecího napětí
se doporučuje mezi baterii a napájecí svorky zařízení umístit keramický regulační odpor 14 Ω/10
A.
Pro připojení platí zásada, že musí být použito samostatné vedení z dobíječe k baterii a
samostatné vedení od baterie ke spotřebiči – zařízení.
Je zakázané připojovat zařízení ElZaS 21 přímo na svorky dobíječe.
Skříň komunikační jednotky musí být při montáži připojena na zemnící svorku stojanu
nebo rámu pomocí zemnícího vodiče o průřezu min. 2,5 mm2. Zemnící vodič se připojuje na
svorník umístěný v zadní části pravé boční stěny skříně.
Proti přepětí, které by mohlo zařízení ohrozit z komunikační linky, je každá komunikační
jednotka chráněna interními ochrannými prvky. Kromě těchto ochranných prvků musí být každý
z připojených linkových párů metalického kabelového vedení chráněn doplňkovou přepěťovou
ochranou (např. POKL 94). Tato přepěťová ochrana se umisťuje na kabelové závěry, na kterých je
ukončeno venkovní vedení. Způsob připojení přepěťové ochrany POKL 94 viz Obrázek 4.
VEDENÍ
T2+

X4

X2

X2

X4

POKL 94

X1

X1

POKL 94

T2-

X5

X3

X3

X5

R3-

R2+

X4

X2

X2

X4

T3+

POKL 94

X1

X1

POKL 94

X5

X3

X3

X5

R2-

R3+

T3-

VEDENÍ

Obrázek 4. – Způsob připojení přepěťové ochrany POKL 94
Propojení mezi kabelovým závěrem, na němž je ukončeno venkovní vedení, a svorkami
vlastního zařízení musí být provedeno pomocí stíněných vodičů (stíněný kabelový pár, dvojlinka).
Stínění propojovacího vedení se uzemní v jednom bodě na zemnící svorku u kabelového závěru.

7. Propojení jednotlivých komunikačních jednotek
Komunikační jednotky jsou propojeny dvěma páry metalického kabelového vedení,
přičemž maximální dosažitelná vzdálenost mezi komunikačními jednotkami závisí na typu
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použitého kabelu. Pro dálkový kabel XV s průměrem žil 1,2 mm je tato vzdálenost 10 km. ŘKJ
může a nemusí být umístěna na jednom z konců komunikačního okruhu – viz. Obrázek . varianty A
a B.
Při spojení komunikačních jednotek je bezpodmínečně nutno dodržet požadovanou polaritu
vodičů, kterými jsou jednotlivé komunikační jednotky propojeny (viz Obrázek . a Obrázek
6.).
Mezi komunikačními jednotkami (resp. mezi přepěťovými ochranami komunikačních
jednotek) musí být zajištěno přímé galvanické propojení bez jakýchkoliv oddělovacích prvků
(transformátory, translátory apod.).

A
2

ŘKJ

2

PKJ1

2

2

PKJ2

2

Kabelové
vedení

Kabelové
vedení

2

PKJ3

Kabelové
vedení

B
2

PKJ1

2

PKJ2

2

2

ŘKJ

2

Kabelové
vedení

Kabelové
vedení

2

PKJ3

Kabelové
vedení

Obrázek 5. – Možnosti zapojení komunikačního okruhu.
Kabelové linky se přivádějí na vnější svorkovnici č. 1 (viz příloha C). Svorky označené
R3+, R3-, T3+, T3- přísluší jednomu směru komunikace (směr „3“), svorky označené R2+, R2-,
T2+, T2- pak druhému směru komunikace (směr „2“). Komunikační jednotka umístěna uprostřed
komunikačního okruhu využívá oba směry komunikace, komunikační jednotka umístěná na konci
komunikačního okruhu pouze jeden směr komunikace. Vzhledem k technickým vlastnostem
použitého modemu je přípustné propojovat komunikační jednotky směry „3“ či „2“ proti sobě, ale
s ohledem na větší přehlednost komunikačního okruhu se doporučuje propojovat proti sobě vždy
směry „2“ a „3“ a dodržet zvolený způsob propojení v rámci celého komunikačního okruhu – viz
Obrázek 6.

ŘKJ

T2+

R3+

T2-

R3-

R2+

T3+

R2-

T3-

PKJ1

T2+

R3+

T2-

R3-

R2+

T3+

R2-

T3-

PKJ2

Obrázek 6. – Doporučený způsob propojení komunikačních jednotek

8. Připojení vnějších obvodů k zařízení
Vnější obvody se k zařízení připojují pomocí konektorů umístěných v zadní části
komunikační jednotky (viz přílohy B a C). Vybraný vstup se aktivuje přivedením napětí +24 V ze
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svorky č. 33 na svorkovnici č. 3. Na výstupy komunikační jednotky lze připojit zátěž s minimální
hodnotou odporu 2000 Ω. Maximální výstupní proud je omezen na cca 12 mA. Výstupy jsou
krátkodobě odolné proti náhodným zkratům (doba trvání do 30 s). Jako zátěž se zpravidla používají
neutrální malorozměrová relé NMŠ-2000, příp. telefonní relé typu TLH s odporem cívky 2000 Ω
nebo indikační svítivé diody.
Všechny vnější obvody se připojují kabely o průřezu 0,8 až 1 mm2. Na kabely se krimpují
konektory typu „male“ (špička) nebo „female“ (dutinka) podle typu připojovaného obvodu. Pro
vnější vstupní obvody se zásadně používají dutinky, pro výstupní pak špičky. Nakrimpované
kabely jsou umístěny ve vodících dutinách použitých konektorů. Typ konektoru je z pohledu
vnějších svorkovnic zařízení uveden v příloze C.

9. Aktivace zařízení
Jsou-li dodrženy všechny výše uvedené zásady pro připojení vnějších obvodů, linky,
ochran a napájení k zařízení, lze zahájit aktivaci zařízení. Na pořadí aktivování komunikačních
jednotek nezáleží. ŘKJ je ovšem iniciátorem komunikace, tzn. že přenos informací mezi
komunikačními jednotkami začne až v okamžiku aktivování ŘKJ.
Aktivace každé komunikační jednotky se provádí podle následujících kroků:
•

připojení konektoru k vnější svorkovnici č. 3 (napájení, výstupní obvody). Pokud je přivedené
napájecí napětí správné polarity a požadované úrovně, generuje deska zdroje potřebné úrovně
interních napětí pro ostatní části zařízení. Na předním panelu v části POWER SUPPLY musí
svítit všechny LED diody (viz odst. POWER SUPPLY v kap. 2.3). Nesvítí-li žádná
z popsaných diod, je nutné zkontrolovat přívod napájecího napětí na svorkovnici č. 3 (svorky č.
34, 35). Svítí-li pouze zelená dioda POWER, je zapotřebí zkontrolovat 2 A pojistku umístěnou
pod krytem desky zdroje. Nesvítí-li některá další popsaná dioda při současném svícení zelené
diody POWER, je závada na desce zdroje a je ji třeba vyměnit.

•

kontrola přítomnosti napájecího napětí v modemu – je-li na modemu přítomno napájecí napětí
požadované úrovně a polarity, svítí v části MODEM červená LED dioda PWR.

•

připojení konektoru k vnější svorkovnici č. 1 – pokud již dříve byla aktivována některá ze
sousedních komunikačních jednotek a jsou tyto jednotky správně propojeny komunikační
linkou, rozsvítí se trvale červená LED dioda DCD2 nebo DCD3, případně obě. Rozsvícení
některé z uvedených diod indikuje, že některá sousední komunikační jednotka připojená
k danému směru (viz Obrázek 6.) je správně propojena komunikační linkou. Modem umožňuje
také tzv. režim „by-pass“, tzn. že propojuje přímo oba směry komunikace 2 a 3, pokud není
napájen. Svítí-li tedy na aktivované komunikační jednotce některá z diod DCD2, DCD3, je
v daném směru aktivována alespoň jedna komunikační jednotka, ale nemusí to být přímo
sousední komunikační jednotka.

•

přivedením napájecího napětí dojde k resetu a spuštění programu ve všech třech procesorových
deskách (PŘENOSOVÝ ŘADIČ, PROCESORY 1 a 2) a v části VSTUPY se rozsvítí zelené
LED diody EN.
Je-li aktivována ŘKJ, začne vysílat datagramy k připojeným PKJ. Na displeji přenosového
řadiče se střídavě rozsvěcují dolní byte adresy PKJ, v části MODEM střídavě svítí dioda TD.
Pokud již dříve byla aktivována některá z PKJ, svítí v části MODEM střídavě také dioda RD.
Při aktivaci některé z PKJ, mohou nastat dva případy:
-

ŘKJ již byla aktivována – procesory aktivované PKJ přijmou datagram od ŘKJ a začnou
odpovídat vlastními datagramy. V části MODEM střídavě svítí diody TD a RD.

-

ŘKJ ještě nebyla aktivována – procesory aktivované PKJ budou čekat na přijetí datagramu
od ŘKJ, na všech displejích procesorových desek aktivované PKJ budou do té doby svítit
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dolní vodorovné čárky. Po přijetí datagramu od ŘKJ začnou procesory aktivované PKJ
odpovídat vlastními datagramy, v části MODEM budou střídavě svítit diody TD a RD.
•

připojení konektoru k vnější svorkovnici č. 2 – na svorkovnici č. 2 se přivádějí vstupy, které se
přenáší z dané komunikační jednotky. Po připojení konektoru k vnější svorkovnici č. 2 se
rozsvítí žluté diody LED těch vstupů, na které je z vnějších obvodů přivedeno napětí +24 V.
Tyto vstupní informace se pak v následujících komunikačních cyklech přenášejí na danou
komunikační jednotku (dle projektu).

•

aktivování bezpečného HW komparátoru – aktivace bezpečného HW komparátoru se provádí
stisknutím tlačítka Start umístěného na zadní straně každé komunikační jednotky. Korektní
činnost komparátoru je indikována svícením zelené a žluté LED diody EKVIVALENCE SS a
ST v části KOMPARÁTOR.. Po aktivaci komparátoru se v části VÝSTUPY rozsvítí zelené
LED diody těch výstupů, které jsou přijaty v příchozích datagramech od ostatních
komunikačních jednotek (jsou-li takové).

Uvedený postup aktivace komunikačních jednotek se provádí postupně pro každou
komunikační jednotku.

10. Údržba
Preventivní údržba se v provozu neprovádí. Při poruše se postupuje podle návodu pro montáž
a údržbu (zkontrolují indikační LED na čelním panelu a prověří se neporušenost připojení
vstupních, výstupních obvodů a komunikační linky). Při neodstranění poruchy je nutno zavolat
odborný servis.

11. Dokumentace
K výrobku je zpracována následující dokumentace:
a) Technické podmínky TP SaZ 05/2002
b) Pokyny pro montáž a údržbu ElZaS21
c) Pokyny pro projektování ElZaS21
Dokumentaci lze objednat samostatně u výrobce.
V rámci Českých drah a.s. jsou TP SaZ 05/2002 k dispozici na TÚDC, Bělehradská 22,
120 00 Praha nebo na jejich internetových stránkách v části registru zaváděcích listů.

12. Záruční podmínky.
Výrobce poskytuje odběrateli zařízení ElZaS21 záruku 24 měsíců ode dne uvedení zařízení do
provozu. Záruka zaniká v případě, že zařízení nebylo oživeno a zkoušeno výrobcem nebo
smluvním dodavatelem. Pokud došlo k poruše komunikačních jednotek systému ElZaS21
nedodržením těchto technických podmínek nebo neodborným zásahem, záruka nebude výrobcem
uznaná.

13. Servis.
Záruční opravy zajišťuje výrobce zařízení bezplatně za podmínek uvedených v čl. 8.3.
Pozáruční opravy zajišťuje výrobce za úhradu na svém pracovišti nebo jeho smluvně vázaný
partner dohodnutý s odběratelem. Výrobce vede evidenci o instalovaných systémech ElZaS21, o
jejich poruchovosti a o zjištěných příčinách závad. Za tímto účelem odběratel umožní výrobci
získat informace o souvisejících událostech vedoucí k poruše systému.
Vyhodnocení poruchovosti předá výrobce na vyžádání zástupcům odběratele.
Plzeň, 05/2005
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Příloha A – popis vnějších svorkovnic zařízení ElZaS 21

VNĚJŠÍ SVORKOVNICE
3

2
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2

1

8

7
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24

23

22
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28
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1
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1
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18

17

16

Zapojení vnějších svorkovnic – pohled zezadu.

Popis kontaktů:
POZOR – popis kontaktů (male/female) je proveden z pohledu komunikační jednotky.
Konektory vnějších svorkovnic, které připojují vnější technologii ke komunikační jednotce,
mají tudíž inverzní obsazení kontaktů (female/male).
-

vnější svorkovnice 1:
svorka č. 1 – R3+
svorka č. 2 – R3svorka č. 3 – T3+
svorka č. 4 – T3svorka č. 5 – R2+
svorka č. 6 – R2svorka č. 7 – T2+
svorka č. 8 – T2svorky č. 9 až 12

vstup komunikační linky (male),
vstup komunikační linky (male),
výstup komunikační linky (female),
výstup komunikační linky (female),
vstup komunikační linky (male),
vstup komunikační linky (male),
výstup komunikační linky (female),
výstup komunikační linky (female),
nevyužito,
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-

vnější svorkovnice 2 (všechny konektory typu male):
svorka č. 1 – IN1
svorka č. 2 – IN2
svorka č. 3 – IN3
svorka č. 4 – IN4
svorka č. 5 – IN5
svorka č. 6 – IN6
svorka č. 7 – IN7
svorka č. 8 – IN8
svorka č. 9 – IN9
svorka č. 10 – IN10
svorka č. 11 – IN11
svorka č. 12 – IN12
svorka č. 13 – IN13
svorka č. 14 – IN14
svorka č. 15 – IN15
svorka č. 16 – IN16
svorky č. 17 a 18

-

vstup č. 1,
vstup č. 2,
vstup č. 3,
vstup č. 4,
vstup č. 5,
vstup č. 6,
vstup č. 7,
vstup č. 8,
vstup č. 9,
vstup č. 10,
vstup č. 11,
vstup č. 12,
vstup č. 13,
vstup č. 14,
vstup č. 15,
vstup č. 16,
nevyužito,

vnější svorkovnice 3 (všechny konektory typu female s výjimkou svorek č. 34 a 35):
svorky č. 1 a 2 – OUT1+ a OUT1svorky č. 3 a 4 – OUT2+ a OUT2svorky č. 5 a 6 – OUT3+ a OUT3svorky č. 7 a 8 – OUT4+ a OUT4svorky č. 9 a 10 – OUT5+ a OUT5svorky č. 11 a 12 – OUT6+ a OUT6svorky č. 13 a 14 – OUT7+ a OUT7svorky č. 15 a 16 – OUT8+ a OUT8svorky č. 17 a 18 – OUT9+ a OUT9svorky č. 19 a 20 – OUT10+ a OUT10svorky č. 21 a 22 – OUT11+ a OUT11svorky č. 23 a 24 – OUT12+ a OUT12svorky č. 25 a 26 – OUT13+ a OUT13svorky č. 27 a 28 – OUT14+ a OUT14svorky č. 29 a 30 – OUT15+ a OUT15svorky č. 31 a 32 – OUT16+ a OUT16svorka č. 33 – AKT_IN
vstupů,
svorka č. 34 – V24+
(male),
svorka č. 35 – V24svorka č. 36

Pozn. Male = špička, female = dutinka.
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výstup č. 1,
výstup č. 9,
výstup č. 2,
výstup č. 10,
výstup č. 3,
výstup č. 11,
výstup č. 4,
výstup č. 12,
výstup č. 5,
výstup č. 13,
výstup č. 6,
výstup č. 14,
výstup č. 7,
výstup č. 15,
výstup č. 8,
výstup č. 16,
výstup napětí +24 V DC pro aktivaci
vstup kladného pólu napájecího napětí
vstup záporného pólu napájecího napětí
(male),
nevyužito.

