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Použití více bateriových skříní
Do systému lze zapojit až čtyři bateriové skříně 
PBB801 tak, že jednotlivé skříně propojíte napá-
jecím kabelem. Propojovací kabely uchyťte do 

zbývajících svorek, aby byly jednotlivé napájecí 
zdroje oddělené. Další informace o použití více 
skříní naleznete v instalačním návodu ústředen 
PROFILE.

Obr. 5: Připojení uzemňovacího kabelu mezi skříněmi
1 – Průchodka
2 – Skříň ústředny
3 – Skříň baterie PBB801
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Bateriová skříň PBB801 PROFILE s napájecím 
zdrojem
Díl č. 557.202.854

Obr. 1: Bateriová skříň PBB801
1 – Plášť skříně PBB801
2 – Montážní rám

3 – Dvířka
4 – Konektor napájení
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Úvod
Bateriová skříň PBB801 s napájecím zdrojem 
slouží jako přídavný box na baterie pro ústředny 
PROFILE Pro16xD, Pro16xBB, Pro32xD 
a Pro32xBB. Dodatečné baterie lze použít 
v případě vyššího zatížení systému nebo 
k prodloužení doby napájení v pohotovostním 
režimu.

Požadavky na kabeláž
 Používejte pouze kabely, které se dodávají se 

skříní PBB801. 
 Informace o baterii a nízkonapěťovém připo-

jení z napájecího zdroje zabudovaného ve 
skříni PBB801 naleznete v pokynech 
k instalaci nabíjecí karty PCH800 PROFILE.
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Instalace bateriové skříně 
PBB801
Skříň PBB801 je opatřena montážním rámem, 
který je oddělený od pláště. Součástí dodávky 
jsou i potřebné upevňovací prvky. Montážní rám 
lze připevnit k ústředně PROFILE, jiné bateriové 
skříni PBB801 nebo k doplňkové rozšířující skříni 
PXB800 pomocí háků.

Montážní rám lze připevnit v různých polohách 
tak, aby bylo možné skříň PBB801 umístit pod 
požární ústřednu nebo jinou skříň. 
Při instalaci PBB801 postupujte takto:

1 Zahákněte háky na montážním rámu do pří-
slušné části ústředny nebo montážního rámu 
skříně (pol. 1, obr. 2).

2 Montážní rám můžete použít jako šablonu pro 
označení polohy čtyř vrtaných otvorů potřeb-
ných pro upevnění (pol. 3, obr. 2).

3 Vyvrtejte otvory na čtyřech místech vyznače-
ných v kroku 2. Dbejte na to, aby vrtané 
otvory měly správný průměr a hloubku odpo-
vídající dodaným upevňovacím prvkům. 

4 Zajistěte montážní rám ve správné pozici 
zaháknutím háků do pláště, na který skříň 
PBB801 instalujete.

5 Stisknutím pružinové západky a vytažením za 
horní část dvířek směrem ven (pol. 1, obr. 3) 
vyjměte dvířka skříně.

Poznámka: Než zcela vyjmete dvířka, odpojte 
zemnicí vodič (pol. 2, obr. 3).

6 Zaháknutím háků v horní části skříně do pří-
slušných štěrbin v montážním rámu (pol. 2, 
obr. 2) osaďte skříň PBB801 na montážní rám. 

7 Upevněte skříň pomocí dodaných šroubů (pol. 
4, obr. 3). Použitím vhodného krouticího 
momentu se ujistěte, zda jsou všechny 
šrouby řádně dotažené.

8 Průrazy na skříni PBB801 musí být zarovnané 
s průrazy v plášti ústředny nebo jiné skříně 
(pol. 3, obr. 3). Těmito průrazy veďte všechny 
kabely mezi skříněmi. Osaďte dodané prů-
chodky, abyste zabránili poškození kabelů.


Dbejte na to, aby upevněná 
bateriová skříň PBB801 byla 
v rovině.

Obr. 2: Montážní rám PBB801 
1 – Háky na montážním rámu
2 – Štěrbiny na montážním rám
3 – Místa pro vyvrtání otvorů
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Připojení napájecího kabelu 
ke skříni PBB801

Při připojování napájecího kabelu ke skříni 
PBB801 postupujte takto:

1 Odmontujte matici a podložku, pomocí kte-
rých je napájecí zdroj připevněný k plášti 
PBB801, a sejměte napájecí zdroj. Tak bude 
snazší připojit napájecí kabel ke konektoru 
napájecího zdroje (obr. 4).

2 Vyjměte napájecí zdroj ze skříně a sejměte 
kryt svorkovnice (pol. 1, obr. 4). 

3 Připojte pevně jeden konec napájecího kabelu 
ke svorkovnici. Osaďte zpět kryt svorkovnice.

4 Osaďte napájecí zdroj do skříně a upevněte 
pomocí matice a podložky, které jste odmon-
tovali v kroku 1.

5 Napájecí kabel veďte průrazem ve skříni (pol. 
3, obr. 3). Osaďte dodané průchodky, abyste 
zabránili poškození kabelů.

6 Napájecí kabel veďte do horní části ústředny, 
kde se nachází konektor napájení ústředny.

7 Sejměte kryt ze svorkovnice (na druhé straně 
oproti směru, ze kterého je přiveden napájecí 
kabel). 

8 Zapojte do svorkovnice napájecí vodiče ze 
skříně PBB801. Dbejte na správnou polaritu 
dle značení na svorkovnici. 

9 Osaďte zpět kryt svorkovnice.
10 Dodaným zemnicím kabelem propojte oba 

pláště a kabel upevněte pomocí dodaných 
matic a podložek (obr. 5). Jako vzor použijte 
matici a podložku, které jsou již instalované na 
skříni PBB801. 

OZNÁMENÍ
Před zahájením tohoto postupu vypněte 
ústřednu a odpojte ji od napájení.

Obr. 3: Plášť PBB801
1 – Pružinová západka dvířek
2 – Zemnicí vodič
3 – Průrazy
4 – Šrouby
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Obr. 5: Konektor napájecího zdroje
1 – Kryt svorkovnice
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