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1) Základní specifikace 

Redundantní přepínač RSA-16A je určen k zajištění stálého zálohovaného 

síťového napětí ze dvou nezávislých zdrojů nebo sítí. Redundantní přepínač 

RSA-16A je navržen tak, že je možné používat jako vstupní dvě různá napětí 

(v toleranci napětí sítě), která nemusí mít shodnou fázi průběhu. 

Lze tak například použít pro vstup „A“ napětí z běžné sítě zálohované 

záložním zdrojem UPS a pro vstup „B“ napětí z dieselagregátu. Pokud 

nastavíme vstup „B“ jako prioritní, pak při výpadku napětí po naběhnutí DA 

redundantní přepínač RSA-16A automaticky přepne svoje výstupy na napájení 

z DA. Po návratu sítě, když redundantní přepínač zjistí nepřítomnost napětí  

z DA, automaticky přepne na napájení ze sítě. 

 

2) Popis přepínače 

Redundantní přepínač RSA-16A je vyroben jako otevřený modul bez 

přídavného krytí určený k montáži na DIN lištu 35 mm do uzavřeného 

rozvaděče. 

 

Detail úchytu: 

 

 

Připojení do bezšroubových svorek je pomocí vodičů o maximálním průřezu 

do 2,5mm2. Pro bezpečný provoz je vhodné místo jističů zařadit do obou 

přívodů tavné pojistky s charakteristikou „F“. a správně volit jejich hodnotu 

vzhledem k trvalému a záběrovému proudu po zapnutí zátěže. 

 

 



3) Oblast použití 

Redundantní přepínač je možné použít všude tam, kde jsou kladeny vysoké 

nároky na spolehlivost nepřetržitého napájení ze sítě. Zejména byl vyvinut pro 

použití v oblasti IT technologií, kde jsou pro napájení použity především 

spínané síťové zdroje. 

Redundantní přepínač RSA-16A pracuje na principu technologie Off-Line, kdy 

při přepínání dochází ke krátkodobým výpadkům výstupního napětí, které jsou 

však tak krátké, že nemají vliv na bezchybnou funkci napájeného zařízení. 

 

Typické průběhy přepínání: 

1) Při výpadku jedné sítě    2) Při návratu sítě 

   

t=10 ms/dílek, U=200V/dílek    t=10 ms/dílek, U=200V/dílek 

 

 

4) Technické parametry 

Vstupní napětí 230V/50Hz (vstup „A“ i „B“) 

Vstupní proud 6A max. (vstup „A“ nebo „B“) 

Výstupní napětí 230V/50Hz (každý výstup sleduje napětí na akt. vstupu) 

Výstupní proud trvalý 6A 

Výstupní proud špičkový 16A max. 10 sekund 

Jištění vstupu externě tavnou pojistkou 6A max. 

Jištění výstupu externě tavnou pojistkou 6A max. 

Počet vstupů 2 

Počet výstupů 1 

Signalizační kontakty (11-14 a 21-24) 250V/2A max. 

Napětí na svorkách 0V a rele 12V DC / 60 mA 

Odběr naprázdno typ. 45 mA 

Rozsah pracovních teplot -40°C až +50°C 

Krytí IP00 

Provedení vestavné 

Povrchová úprava lak – prášková technologie 

Rozměry modulu 77 x 196 x 45 mm (Š x V x H) 

Hmotnost (včetně vývodů) 0,5 kg 



5) Připojení k síti 

K připojení slouží vstupní a výstupní svorkovnice. Přepínač se připojuje 

standardním způsobem jako ostatní přístroje v rozvaděči. 

PE Ochranný vodič 11 Sign. kontakt přítomnosti napětí B

L1 Fázový vodič zdroje "A" 14 Sign. kontakt přítomnosti napětí B

N1 Nulový vodič zdroje "A" L Výstupní napětí - fáze

L2 Fázový vodič zdroje "B" N Výstupní napětí - nulák

N2 Nulový vodič zdroje "B" 0V Nastavení priority vstupu A nebo B

rele Nastavení priority vstupu A nebo B

21 Sign. kontakt přítomnosti napětí A

24 Sign. kontakt přítomnosti napětí A

VSTUP VÝSTUP

 

 

Před uvedením přepínače do provozu pečlivě zkontrolujte fázovkou 

správné připojení L a N podle označení svorek. 

 

Připojení musí být provedeno tak, aby každý vstup byl jištěn samostatně 

pojistkou nebo jističem s vhodnou charakteristikou max. 6A. 

 

Signalizační kontakty 11-14 a 21-24 jsou beznapěťové a signalizují svým 

sepnutím přítomnost vstupního napětí A nebo B. 

 

Nastavení priority vstupu A nebo B provedeme propojením svorek „0V“ a 

„rele“ buď trvale propojkou přímo na svorkách nebo dálkově spínačem. Lze 

použít kontakt relé nebo polovodičový spínač, např. tranzistor se společným 

emitorem (viz schéma zapojení ovládání v příloze). 

Pokud necháte svorky rozpojené, je nastavena priorita vstupu A. 

 

6) Údržba 

Redundantní přepínač nevyžaduje žádnou zvláštní péči během provozu.  

V případě vybavení externího jistícího prvku výstupu je vhodné ověřit 

správnou funkci přepínače, případně jej můžete nechat u výrobce zdarma 

zkontrolovat. 

 

Výrobce: BJ electronic s.r.o., Štúrova 1155/28, 142 00  Praha 4, bj@bje.cz, www.bje.cz  
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