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MPSB12 

v.1.1 
Μονάδα αυτοματισμού PSB 13,8V 

 

 
 
 

                                                                                                                                                          PL 

               
 Έκδοση: 5 από της 06.08.2018 

Αντικαθιστά την έκδοση: ----------- 
GR* 

 

Χαρακτηριστικά μονάδας: 

 
 

 έλεγχος κατάστασης μπαταρίας  

 συνεργασία με τα τροφοδοτικά σειράς PSBxx, HPSBxx 
13,8V 

 οπτική σήμανση LED 

 έξοδος ελέγχου EPS σήμανσης απουσίας δικτύου AC –  
ρελέ και τύπου OC 

 

 έξοδος ελέγχου PSU σήμανσης βλάβης 
μονάδας τροφοδοτικού –  ρελέ και τύπου OC 

 έξοδος ελέγχου LoB σήμανσης χαμηλής τάσης 
μπαταρίας –  ρελέ και τύπου OC 

 εγγύηση – 2 χρόνια από την ημερομηνία 
παραγωγής 

 

 
1. Τεχνική περιγραφή. 
 

1.1. Γενική περιγραφή. 
Η Μονάδα αυτοματισμού MPSB12 προορίζεται για τη σήμανση κατάστασης λειτουργίας των τροφοδοτικών  buffer 

τύπου PSB 13,8V. Στην πλακέτα  PCB είναι τοποθετημένες οι δίοδοι  LED που σηματοδοτούν την κατάσταση λειτουργίας 
του τροφοδοτικού (παρουσία τάσης AC, παρουσία τάσης DC, την τάση της μπαταρίας). Επίσης είναι εξοπλισμένη με 
εξόδους ελέγχου τύπου  OC και ρελέ: απουσία δικτύου AC, βλάβη τροφοδοτικού, χαμηλή στάθμη τάσης της μπαταρίας. 

1.2. Περιγραφή επιμέρους στοιχείων και συνδέσεων τροφοδοτικού (σχ.1, πιν.1) 

Πίνακας 1. 

Στοιχείο Νο Περιγραφή  

[1] δίοδος LED σηματοδοτεί παρουσία τάσης 230VAC  

[2] δίοδος LED σηματοδοτεί παρουσία τάσης DC στην έξοδο του τροφοδοτικού  

[3] δίοδος LED σηματοδοτεί τη σωστή τάση μπαταρίας  

[4] EPS- σήμα εξόδου απουσίας δικτύου AC – με ρελέ 

[5] PSU- σήμα εξόδου απουσίας τάσης DC/βλάβη τροφοδοτικού – με ρελέ 

[6] LoB – σήμα εξόδου χαμηλής στάθμης τάσης μπαταρίας  –  με ρελέ 

[7] EPS – σήμα εξόδου απουσίας δικτύου AC – τύπου OC 

[8] PSU- σήμα εξόδου απουσίας τάσης DC/βλάβη τροφοδοτικού – τύπου OC  

[9] LoB – σήμα εξόδου χαμηλής  τάσης μπαταρίας – τύπος OC 

[10] +BAT- ακροδέκτης μπαταρίας 

[11] Σύνδεση σηματοδότησης  

[12] +V - τροφοδοσία 13,8V 

 

 

 

 
 
                                                               Σχ.1. Κάτοψη μονάδας. 
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1.3. Τεχνικά χαρακτηριστικά. 
- ηλεκτρικά χαρακτηριστικά (πιν.2) 
- μηχανικά χαρακτηριστικά (πιν.3) 

        

        Πίνακας 2. 

Τροφοδοσία 13,8V DC  

Κατανάλωση ρεύματος 60mA max.  

Ένδειξη χαμηλής  τάσης μπαταρίας U<11,5V +/- 3% 

Έξοδοι ελέγχου: 
- EPS: σήμα εξόδου βλάβης 
τροφοδοσίας AC  
 
 
 
 
 
- PSU; σήμα εξόδου απουσίας τάσης  
DC/βλάβη τροφοδοτικού  
 
 
 
 
- LoB σήμα εξόδου χαμηλής στάθμης 
τάσης μπαταρίας 

 
- τύπος ρελέ: 1A@ 30VDC/50VAC, χρονοκαθυστέρηση: περίπου. 10s. 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ! Στο σχεδιάγραμμα 2 η διάταξη των επαφών σε 
κατάσταση μη οπλισμένου ρελέ που σημαίνει  την κατάσταση απουσίας 
δικτύου  AC (βλάβη δικτύου AC). 
- τύπος OC: 50mA max. Κανονική κατάσταση: στάθμη L (0V), βλάβη: 
στάθμη hi-Z, καθυστέρηση 10s. 
 
- τύπος ρελέ: 1A@ 30VDC/50VAC 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ! Στο σχεδιάγραμμα 2 η διάταξη των επαφών σε 
κατάσταση μη οπλισμένου ρελέ που σημαίνει   την κατάσταση απουσίας 
τάσης DC (βλάβη τροφοδοτικού). 
- τύπος OC, 50mA max. κανονική κατάσταση: L (0V), βλάβη: στάθμη hi-Z  
 
- τύπος ρελέ: 1A@ 30VDC/50VAC,  
ΠΡΟΣΟΧΗ ! Στο σχεδιάγραμμα 2 η διάταξη των επαφών σε κατάσταση 
μη οπλισμένου ρελέ που σημαίνει  την  κατάσταση χαμηλής τάσης 
μπαταρίας (UBAT <11,5V). 
- τύπος OC, 50mA max. κανονική κατάσταση (UBAT >11,5V): L (0V), 
βλάβη (UBAT <11,5V): στάθμη hi-Z 
Η μονάδα τροφοδοτικού δεν διαθέτει λειτουργία εντοπισμού μπαταρίας, 
σε περίπτωση έλλειψης ή μη σύνδεσης μπαταρίας η έξοδος είναι σε 
κανονική κατάσταση. 

Οπτική ένδειξη LED: 
- παρουσία τροφοδοσίας AC 
 
 
 
 
- παρουσία τάσης DC στην έξοδο 
τροφοδοτικού 
 
 
- στάθμη τάσης μπαταρίας  

 
- δίοδος  LED κόκκινη (σχ.1, στοιχείο 1). Στην κανονική κατάσταση 
(τροφοδοσία AC) η δίοδος φωτίζει με σταθερό φως. Απουσία 
τροφοδοσίας AC η δίοδος είναι σβηστή AC. 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Η δίοδος LED σηματοδοτεί απουσία AC εάν η απουσία 
δικτύου διαρκεί τουλάχιστον 10s. 
- δίοδοςLED πράσινη (σχ.1, στοιχείο 2) σηματοδοτεί την κατάσταση 
τροφοδοσίας DC στην έξοδο τροφοδοτικού. Στην κανονική κατάσταση 
φωτίζει με σταθερό φως και σε περίπτωση βραχυκυκλώματος ή 
υπερφόρτωσης εξόδου η δίοδος είναι σβηστή. 
- δίοδος LED πράσινη (Σχ.1, στοιχείο 3) σηματοδοτεί την  τάση 
μπαταρίας. Στην κανονική κατάσταση (UBAT > 11,5V) φωτίζει με σταθερό 
φως  και σε περίπτωση πτώσης τάσης μπαταρίας (UBAT < 11,5V) η δίοδος 
είναι σβηστή. 

Συνθήκες λειτουργίας  -10ºC...+40ºC, σχετική υγρασία 20%...90%, χωρίς συμπύκνωση  

Θερμοκρασία αποθήκευσης -20ºC...+60ºC 

 
Πίνακας 3. 

Διαστάσεις L=116, W=56, H=27, H1=31  [+/- 2mm] 

Στερέωση βίδες M3, λαμαρίνα συναρμολόγησης προσαρμοσμένη για τα τροφοδοτικά 
σειράς PSB13,8V  

Συνδέσεις  Ф0,41÷1,63 (AWG 26-14) 

Βάρος καθαρό/μικτό 0,11/0,15 kg 
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2.1. Προϋποθέσεις. 
Η μονάδα προορίζεται για την εγκατάσταση από εξειδικευμένο προσωπικό που έχει την απαιτούμενη άδεια  

(προϋποθέσεις που απαιτούνται σε κάθε χώρα) και πιστοποίηση για συνδέσεις (παρεμβάσεις) στις εγκαταστάσεις 230V/AC και 
εγκαταστάσεις χαμηλής τάσης. Η συσκευή πρέπει να είναι τοποθετημένη σε κλειστό χώρο σύμφωνα με την II περιβαλλοντική 
κατηγορία με κανονική υγρασία αέρα (RH=90% max. χωρίς συμπύκνωση) και θερμοκρασία από -10°C έως +40°C. Η μονάδα 
πρέπει να εγκατασταθεί σε συνδυασμό με σύνδεση τροφοδοτικού σειράς PSB 13,8V σε μεταλλικό ερμάριο (στην ντουλάπα, 
τερματική συσκευή-τελική διάταξη) και προκειμένου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις LVD i EMC πρέπει να τηρηθούν οι 
κανόνες: τροφοδοσίας, γενικής θωράκισης   – κατάλληλης για ανάλογη χρήση. Ειδικά και επιτακτικά πρέπει να γίνει 
σύνδεση του καλωδίου PE στον κατάλληλο ακροδέκτη του τροφοδοτικού.  

 

2.2. Διαδικασία εγκατάστασης. 
1. Πριν από την εγκατάσταση της μονάδας πρέπει να σιγουρευτούμε ότι τα καλώδια τροφοδοσίας του 
τροφοδοτικού PSB 13,8V είναι αποσυνδεδεμένα από το δίκτυο 230V AC.  
2. Να γίνει εγκατάσταση της μονάδας στο τροφοδοτικό σειράς  PSB 13,8V. 
3. Να κοπούν τα καλώδια  BAT+, BAT- του τροφοδοτικού  PSB 13,8V, να αφαιρεθεί η μόνωση  και  να συνδεθούν 
στη  μονάδα σύμφωνα με το σχεδιάγραμμα (σχ.2). 
4. Να κοπούν τα καλώδια  σύνδεσης της σηματοδότησης στο τροφοδοτικό PSB 13,8V  να αφαιρεθεί η μόνωση και 
να γίνει σύνδεση στην μονάδα σύμφωνα με το σχεδιάγραμμα . Τα καλώδια Lac, Ldc, GND του τροφοδοτικού να 
συνδεθούν  με κατάλληλες υποδοχές στη μονάδα αυτοματισμού (βλέπε σχ.4). 
5. Να συνδεθούν οι  έξοδοι ελέγχου άλλης συσκευής. 
6. Να συνδεθούν τα καλώδια τροφοδοσίας  230V AC στο τροφοδοτικό PSB 13,8V.  Να συνδεθεί  το καλώδιο PE 

(κίτρινο-πράσινο) στον κατάλληλο ακροδέκτη τροφοδοτικού  (με σήμανση το σύμβολο  ). 

 
Με ιδιαίτερη σχολαστικότητα συνδέουμε το κύκλωμα προστασίας από ηλεκτροπληξία: κίτρινο-
πράσινο καλώδιο προστασίας του καλωδίου τροφοδοσίας πρέπει να συνδεθεί από τη μία μεριά 
στον κατάλληλο ακροδέκτη του τροφοδοτικού. Η λειτουργία του τροφοδοτικού χωρίς σωστή 
εγκατάσταση του κυκλώματος προστασίας από ηλεκτροπληξία είναι ΑΝΕΠΙΤΡΕΠΤΗ! Κίνδυνος 
βλάβης συσκευών και ηλεκτροπληξίας. 

 
 

7. Να συνδεθεί το φορτίο / τα φορτία στους κατάλληλους ακροδέκτες εξόδου του τροφοδοτικού (θετικός πόλος με 
σήμανση +V, αρνητικός πόλος -V). 
8. Να συνδεθεί η μπαταρία σύμφωνα με τις σημάνσεις  (χρώματα). 
9. Μετά το τεστάρισμα  και έλεγχο σωστής λειτουργίας του τροφοδοτικού κλείνουμε το ερμάριο, κλπ. 

                   

 
Σχ.2. Σχεδιάγραμμα σύνδεσης μονάδας στο τροφοδοτικό PSB. 

 

 

 
              Σχ.3. Σχεδιάγραμμα εξόδου ελέγχου τύπου OC. Σχ.4. Έξοδοι για σύνδεση σημάνσεων. 
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3. Συντήρηση. 
Οι όποιες  ενέργειες συντήρησης να γίνονται μετά την αποσύνδεση του τροφοδοτικού από το ηλεκτρικό δίκτυο. 

Το τροφοδοτικό και η μονάδα αυτοματισμού δεν απαιτεί ιδιαίτερες ενέργειες συντήρησης εκτός εάν διαπιστώσουμε 
αρκετή σκόνη, τότε ενδείκνυται μόνον ξεσκόνισμα του εσωτερικού με πιεστικό αέρος.  

 

 

WEEE ΣΗΜΑ 
Σύμφωνα με την οδηγία της EU WEE – απαιτείται να μην πετάτε τα ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά απόβλητα μαζί 

με τα αστικά απόβλητα αλλά να συλλέγονται χωριστά σύμφωνα με την WEEE. 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pulsar  
Siedlec 150,  32-744 Łapczyca, Polska 

Tel. (+48) 14-610-19-40, Fax. (+48) 14-610-19-50 
e-mail: biuro@pulsar.pl, sales@pulsar.pl 
http:// www.pulsar.pl, www.zasilacze.pl 
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