
    NÁVOD K OBSLUZE 
        SCHODIŠŤOVÉ AUTOMATY BZ327350 a BZ327360  
 
 

 1. FUNKCE 
Elektronický schodišťový automat je vybaven obvodem, který indikuje blížící se konec nastaveného 
časového intervalu. Maximální možný počet připojených ovládacích tlačítek vybavených doutnavkami je 
100 ks (při uvažovaném proudu doutnavkou 1 mA). Přístroj lze připojit k síti 3 nebo 4vodičově. Pomocí 
krátkého stisku (< 2s) nebo opakovaných stisků ovládacího tlačítka lze prodloužit nastavený časový 
interval v násobcích nastaveného času t až do hodnoty 60 minut. Dlouhým stiskem (> 2s) lze tento 
interval ukončit – funkce „úspora energie“.  
 
Volba požadované funkce je prováděna otočným přepínačem, umístěným na čelním panelu přístroje: 
 
OZNAČENÍ FUNKCE POPIS FUNKCE                    
 
 
                  TW Časová automatika s trojnásobnou indikací  uplynutí nastaveného času         
 
                        
                         1 Trvale zapnuto  
                  
                   0 Trvale vypnuto 
 
 
                   P Impulzní relé bez časové funkce      
 
       
PŘÍDAVNÉ FUNKCE – POUZE U BZ327360 
 
                  PN Centrální impulzní relé s časovou funkcí                 
         
           
           T Časová automatika bez indikace uplynutí nastaveného času   
 
 
 

 2. ČASOVÉ ROZSAHY 
Zpoždění (u funkcí T a TW): 0,5 s – 12 min 
 

 3. INDIKACE 
Zelená LED ON:  Napájení zapnuto 
Žlutá LED ON/OFF: Stav výstupu (svorky L-18) 
 

 4. MECHANICKÉ PROVEDENÍ 
Pouzdro ze samozhášivého plastu, stupeň krytí IP40 
Upevnění na lištu DIN podle ČSN EN 50022 
Ochrana proti dotyku podle VGB4, stupeň krytí IP20 
Montážní poloha: libovolná 
Utahovací moment: max. 1 Nm 
Připojovací průřez: 1 x 0.5 až 2.5 mm² s/bez dutinky  
   1 x 4 mm² bez dutinky  
   2 x 0.5 až 1.5 mm² s/bez dutinky  
   2 x 2.5 mm² laněný vodič bez dutinky 
 



 5. NAPÁJENÍ 
Napájecí napětí: Un = 230 V AC 
Svorky:   L-N 
Spotřeba:  2 VA (1 W)   
Tolerance:   -15% do +10% z Un 
Jmenovitá frekvence:  AC 48 do 63 Hz 
Zatížitelnost:   100% 
Doba zotavení:  500 ms 
Návratové napětí:  >30% napájecího napětí 
Kategorie přepětí: III (odpovídá ČSN EN 60664-1) 
Jmenovité rázové napětí: 6 kV 
 

 6. VÝSTUP 
Kontakty:   1 Z (zapínací) 
Svorky:   L - 18 
Jmenovité napětí:  250 VAC                                                                                                                                
Jmenovitý proud:  10 A – trvalý proud (odstup přístrojů < 5 mm) 
    16 A – trvalý proud (odstup přístrojů > 5 mm) 
Špičkový zapínací: 80 A  
proud (20 ms)                                                                                                                        
Mechanická životnost: 30 x 106 spínacích cyklů 
Elektrická životnost:  
    Ohmická zátěž 105 spínacích cyklů při 16 A/250 V  
    Žárovková zátěž 80 000 spínacích cyklů při 1000 W/250 V                                                                           
                                                                                                                                                                                                  

 7. ŘÍDÍCÍ VSTUP B1 
Galvanicky neoddělen: Tlačítko B1 – N (3vodičové zapojení) 
   Tlačítko B1 – L (4vodičové zapojení) 
Doutnavková zátěž: 100 mA (zapojeno paralelně k tlačítkům) 
 

 8. PŘÍDAVNÝ ŘÍDÍCÍ VSTUP (pouze u BZ327360) 
Připojení:  Svorky C1(+) – C2  
Řídící napětí:  8...230 V AC/DC 
Galvanické oddělení: ano 
Kategorie přepětí: III (odpovídá ČSN EN 60664-1) 
Jmenovité ráz. napětí: 4 kV 
 

 9. PŘESNOST 
Základní přesnost: ±5% z rozsahu 
Nastavovací přesnost: < 15% z rozsahu 
Opakovací přesnostt: < 2%  
Vliv napětí:  - 
Vliv teploty:  < 1% / °C 
 

 10. OKOLNÍ PODMÍNKY 
Teplota okolí:  -25  +55°C  
Skladovací teplota: -25 až +70°C 
Přepravní teplota: -25 až +70°C 
Relativní vlhkost: 15% až 85%  
Stupeň znečištění: 2, vestavěné relé: 3 (odpovídá ČSN EN 60 664-1) 
Odolnost vibracím: 10 až 55 Hz 0.35 mm (odpovídá ČSN EN 6068-2-6) 
Rázová pevnost: 15 g 11 ms (odpovídá ČSN EN 6068-2-27) 
 



 11. POPIS FUNKCE 
 
Funkce časová automatika (T, TW) 
Po stisku tlačítka (vstup B1) sepne výstupní relé (svorky L-18) a nastavený čas t začíná běžet. Dojde-li k 
opakovanému stisku tlačítka ještě před uplynutím času t, je hodnota nastaveného času dvojnásobná. 
Rychlý několikanásobný stisk tlačítka (< 2s) způsobí odpovídající navýšení nastaveného časového 
intervalu t (počet stisků odpovídá násobkům nastaveného času t), až do hodnoty 60 minut (odpovídá ČSN 
EN 60669-2-3). Delší stisk tlačítka (> 2s) způsobí rozepnutí výstupního relé – (funkce „úspora energie“). V 
případě, že je nastavená funkce TW, dochází pomocí krátkých impulzů k několikanásobnému varování 
před blížícím se rozepnutím relé (v časových úsecích 30s, 15s a 5s před rozepnutím výstupního relé).  
 

 
 
 
 
Možnosti ovládání při časové automatice na vstupu B1 
Přídavný řídící vstup C1-C2 umožňuje v módu T a TW přídavné řízení přístroje pomocí ovládacího napětí 
8-230 V AC/DC. Pomocí tohoto řídícího vstupu je možno spouštění nebo opakované spouštění 
nastaveného časového intervalu t. Ukončení běžícího časového intervalu (funkce „úspora energie“) nebo 
jeho odpovídající navýšení není přes tento vstup možné.   
 
Funkce impulzní relé (P, PN) 
V tomto módu způsobí každý stisk tlačítka (vstup B1) přepnutí výstupního relé (svorky L-18). V případě, 
že je nastavena funkce P, zůstává výstupní relé R po připojení napětí vždy rozepnuto. Pokud je zvolena 
funkce PN, relé po připojení napětí sepne. Toto se děje v případě, pokud bylo před výpadkem napětí 
sepnuto.  
V případě přivedení krátkého napěťového impulzu (< 2s) na přídavný řídící vstup C1-C2 dochází k sepnutí 
relé R (central ON). 
 

 
 



 
 
                                                                                                

 12. SCHÉMA ZAPOJENÍ 
 
3vodičové zapojení 

 
 
4vodičové zapojení 

 
                                                                            

 12. ROZMĚRY 

 
 
 
POPIS    ROZMĚRY (ŠxVxH) HMOTNOST BALENÍ  OBJEDNACÍ ČÍSLO 
Schodišťový automat VOWA 17,5 x 87 x 65  106 g  1  BZ327350 
Schodišťový automat VOWA PLUS 17,5 x 87 x 65  116 g  1  BZ327360 
 
 
                                                                                                                                                                                                  


