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Zasilacze buforowe
Zgodne z normami: EN54-4, EN12101-10

Zasilacze do systemów sygnalizacji  
pożarowej oraz systemów kontroli  

rozprzestrzeniania dymu i ciepła

Biblioteki CAD: Certyfikaty: Seria EN54C
Certyfikat stałości właściwości

użytkowych CNBOP-PIB 
Nr 1438-CPR-0628

Świadectwo dopuszczenia 
CNBOP-PIB Nr 3501/2019

Seria EN54M
Certyfikat stałości właściwości 

użytkowych CNBOP-PIB 
Nr 1438-CPR-0630

Seria EN54C
         Seria EN54M





www.pulsar.pl│1

RED POWER plus

RED POWER plus

®

Spis treści

Zasilacze buforowe
Strona 2 Zasilacze buforowe seria EN54C

• impulsowe
• 27,6VDC 
• certyfikowane z  normą EN54-4, EN12101-10
• komunikacja: LAN, RS485 – wymagane odpowiednie moduły,  

tylko wersja z wyświetlaczem graficznym LCD

Strona 4 Moduły zasilaczy buforowych seria EN54M
• impulsowe
• 27,6VDC 
• spełniające normę pożarową EN54-4, EN12101-10
• moduł zasilacza przeznaczony do zabudowy

Akcesoria do zasilaczy serii EN54C i EN54M
Strona 8 • moduły bezpiecznikowe

• moduły sekwencyjne
• uchwyty DIN, zestaw sygnalizacji optycznej
• interfejsy (LAN, RS485)

Obudowy
Strona 11 Szafka na instrukcję bezpieczeństwa pożarowego

Strona 11 Obudowa na klucz do drzwi ewakuacyjnych

Biblioteki CAD
Strona 12 PulsarCAD
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RED POWER plus

Zasilacze buforowe seria EN54C

 • zgodność z wymaganiami norm PN-EN 54-4, PN-EN12101-10  
oraz pkt. 12.2 wg Rozp.MSWiA z dn.20.06.2007  
(Dz.U. nr 143 poz. 1002) ze zmianami z dn. 27.04.2010

 • bezprzerwowe zasilanie 27,6VDC
 • dostępne wersje o wydajnościach prądowych: 2A/3A/5A/10A
 • dostępne wersje z miejscem na akumulatory od 7Ah do 65Ah
 • niezależnie zabezpieczone wyjścia zasilacza AUX1 i AUX2
 • wysoka sprawność do 89%
 • niski poziom tętnień napięcia 
 • mikroprocesorowy system automatyki
 • pomiar rezystancji obwodu akumulatorów
 • automatyczna kompensacja temperaturowa ładowania akumulatorów
 • automatyczny test akumulatorów
 • dwufazowy proces ładowania akumulatorów
 • funkcja przyspieszonego ładowania akumulatorów
 • kontrola ciągłości obwodu akumulatorów 
 • kontrola napięcia akumulatorów
 • kontrola ładowania i konserwacji akumulatorów
 • współpraca z modułami bezpiecznikowymi EN54C-LB4  

i EN54C-LB8 (wyposażenie opcjonalne)
 • współpraca z modułami sekwencyjnymi EN54C-LS4 i EN54C-LS8 

(wyposażenie opcjonalne)
 • zestaw uchwytów EN54C-BR (wyposażenie opcjonalne)

 • ochrona akumulatorów przed nadmiernym rozładowaniem (UVP)
 • ochrona akumulatorów przed przeładowaniem
 • sygnalizacja niskiego napięcia akumulatorów LoB
 • zabezpieczenie wyjścia akumulatorów przed zwarciem i odwrotnym 

podłączeniem
 • kontrola napięcia wyjściowego
 • kontrola stanu bezpieczników wyjść AUX1 i AUX2 
 • wyjście przekaźnikowe awarii zbiorczej ALARM
 • wyjście przekaźnikowe EPS sygnalizacji zaniku sieci 230VAC
 • wejście awarii zewnętrznej EXTi
 • zabezpieczenia:

 ◦ przeciwzwarciowe SCP 
 ◦ przeciążeniowe OLP 
 ◦ nadnapięciowe OVP 
 ◦ przepięciowe 
 ◦ antysabotażowe (otwarcie obudowy) – TAMPER
 ◦ zamykanie obudowy – zamek

 • chłodzenie konwekcyjne (wymuszone tylko w wersji EN54C-10Axx)
 • gwarancja: 3 lata od daty produkcji

Certyfikat stałości właściwości 
użytkowych CNBOP-PIB  

Nr 1438-CPR-0628 

Świadectwo dopuszczenia  
CNBOP-PIB Nr 3501/2019

Dodatkowe funkcje serii LCD
 • port komunikacyjny „SERIAL” z zaimplementowanym  

protokołem MODBUS RTU oraz TCP/IP – dostępny wykaz rejestrów
 • sygnalizacja optyczna – wyświetlacz LCD

 ◦ wskazania parametrów elektrycznych, np.: napięcie, prąd,  
       rezystancja obwodu akumulatora

 ◦ sygnalizacja awarii
 ◦ konfiguracja ustawień zasilacza z poziomu pulpitu
 ◦ wybór czasu sygnalizacji zaniku sieci 230VAC
 ◦ 2 poziomy dostępu zabezpieczone hasłami
 ◦ historia pracy zasilacza
 ◦ historia awarii
 ◦ zegar czasu kalendarzowego RTC z podtrzymaniem bateryjnym

 • zdalny monitoring
 ◦ komunikacja Ethernet lub RS485
 ◦ zdalny monitoring parametrów pracy w trybie on-line: napięcia,    

       prądy, temperatura oraz rezystancja w obwodzie akumulatora
 ◦ wykres historii pracy zasilacza z okresu 113 dni: napięcia, prądy  

       oraz rezystancja w obwodzie akumulatora
 ◦ wykres temperatury pracy akumulatorów z okresu do 5 lat
 ◦ odczyt historii z pamięcią 2048 zdarzeń o awariach zasilacza 
 ◦ szyfrowanie poczty SSL
 ◦ zdalny test akumulatorów
 ◦ automatyczne powiadomienia e-mail o awariach

Cechy zasilaczy
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H

D
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D1W
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wyświetlacz LED wyświetlacz graficzny LCD

Zasilacze buforowe seria EN54C

Kod Napięcie 
wyjściowe

Prąd sumaryczny Miejsce 
na 

akumulator

Wymiary 
W×H×D+D1 [+/- 2mm]

W1×H1 [+/- 2mm]
dla pracy ciągłej 

         Imaxa + Iład

dla pracy chwilowej 
           Imaxb + Iładpanel LED panel LCD

EN54C-2A7  —

27,6VDC

1,6A + 0,4A 2A + 0A 2×7Ah 330×305×82+8
335×308

EN54C-2A17  — 1,2A + 0,8A 2A + 0A 2×17Ah 385×402×88+8
390×406

EN54C-3A7  — 2,6A + 0,4A 3A + 0A 2×7Ah 330×305×82+8
335×308

EN54C-3A17 EN54C-3A17LCD 2,2A + 0,8A 3A + 0A 2×17Ah 385×402×88+8
390×406

EN54C-3A28  — 1,8A + 1,2A 3A + 0A 2×28Ah 420×407×178+8
425×411

EN54C-5A7  — 4,6A + 0,4A 5A + 0A 2×7Ah 330×305×82+8
335×308

EN54C-5A17 EN54C-5A17LCD 4,2A + 0,8A 5A + 0A 2×17Ah 385×402×88+8
390×406

EN54C-5A28  — 3,8A + 1,2A 5A + 0A 2×28Ah 420×407×178+8
425×411EN54C-5A40 EN54C-5A40LCD 3,2A + 1,8A 5A + 0A 2×40Ah

EN54C-5A65  — 2,4A + 2,6A 5A + 0A 2×65Ah 410×648×180+8
416×652

EN54C-10A17 EN54C-10A17LCD 9,2A + 0,8A 10A + 0A 2×17Ah 385×402×88+8
390×406

EN54C-10A28  — 8,8A + 1,2A 10A + 0A 2×28Ah 420×407×178+8
425×411EN54C-10A40 EN54C-10A40LCD 8,2A + 1,8A 10A + 0A 2×40Ah

EN54C-10A65  — 7,4A + 2,6A 10A + 0A 2×65Ah 410×648×180+8
416×652
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 • moduł zasilacza przeznaczony do zabudowy
 • zgodność z wymaganiami norm PN-EN 54-4, PN-EN12101-10  

oraz pkt. 12.2 wg Rozp.MSWiA z dn.20.06.2007  
(Dz.U. nr 143 poz. 1002) ze zmianami z dn. 27.04.2010

 • bezprzerwowe zasilanie 27,6VDC
 • dostępne wersje o wydajnościach prądowych: 2A/3A/5A/10A
 • współpraca z akumulatorami 7Ah do 65Ah
 • niezależnie zabezpieczone wyjścia zasilacza AUX1 i AUX2
 • montaż na szynie DIN za pomocą dodatkowego  

uchwytu EN54M-DIN1 (opcja)
 • współpraca z modułami bezpiecznikowymi EN54C-LB4  

i EN54C-LB8 (wyposażenie opcjonalne)
 • współpraca z modułami sekwencyjnymi EN54C-LS4 i EN54C-LS8 

(wyposażenie opcjonalne)
 • sygnalizacja optyczna – dodatkowy panel LED EN54M-LED (opcja)
 • wysoka sprawność do 89%
 • niski poziom tętnień napięcia 
 • mikroprocesorowy system automatyki
 • pomiar rezystancji obwodu akumulatorów
 • automatyczna kompensacja temperaturowa ładowania akumulatorów
 • automatyczny test akumulatorów
 • dwufazowy proces ładowania akumulatorów

 • funkcja przyspieszonego ładowania akumulatorów
 • kontrola ciągłości obwodu akumulatorów 
 • kontrola napięcia akumulatorów
 • kontrola ładowania i konserwacji akumulatorów
 • ochrona akumulatorów przed nadmiernym rozładowaniem (UVP)
 • ochrona akumulatorów przed przeładowaniem
 • sygnalizacja niskiego napięcia akumulatorów LoB
 • zabezpieczenie wyjścia akumulatorów przed zwarciem i odwrotnym 

podłączeniem
 • kontrola napięcia wyjściowego
 • kontrola stanu bezpieczników wyjść AUX1 i AUX2 
 • wyjście przekaźnikowe awarii zbiorczej ALARM
 • wyjście przekaźnikowe EPS sygnalizacji zaniku sieci 230VAC 
 • wejście awarii zewnętrznej EXTi
 • zabezpieczenia:

 ◦ przeciwzwarciowe SCP
 ◦ przeciążeniowe OLP
 ◦ nadnapięciowe OVP
 ◦ przepięciowe

 • chłodzenie konwekcyjne (wymuszone tylko w wersji EN54M-10Axx)
 • gwarancja: 3 lata od daty produkcji 

Moduły zasilaczy buforowych seria EN54M

Certyfikat stałości właściwości 
użytkowych CNBOP-PIB  

Nr 1438-CPR-0630

Cechy zasilaczy

Aby zasilacz mógł zostać zainstalowany w systemie przeciwpożarowym należy go umieścić  
w obudowie o odpowiedniej konstrukcji i w celu uzyskania certyfikatu zlecić badania uzupełniające na zgodność  

z normą EN54-4+A1+A2 lub PN-EN12101-10+AC w jednostce notyfikowanej



www.pulsar.pl│5

RED POWER plus

H

W

L

EN54M-DIN1
Uchwyt DIN/EN54M 1

EN54M-LED
Zestaw sygnalizacji optycznej EN54M

Kod Napięcie  
wyjściowe

Prąd sumaryczny
Akumulator Wymiary 

L×W×H [+/- 2mm]dla pracy ciągłej 
                 Imaxa + Iład

dla pracy chwilowej  (5 min)
                 Imaxb + Iład

EN54M-2A7

27,6VDC

1,6A + 0,4A 2A + 0A 2×7,2Ah

200×120×48
EN54M-2A7-17 1,2A + 0,8A 2A + 0A 2×7÷20Ah

EN54M-3A7-17 2,2A + 0,8A 3A + 0A 2×7÷20Ah

EN54M-3A17-40 1,2A + 1,8A 3A + 0A 2×17÷45Ah

EN54M-5A7-17 4,2A + 0,8A 5A + 0A 2×7÷20Ah

204×141×52EN54M-5A17-40 3,2A + 1,8A 5A + 0A 2×17÷45Ah

EN54M-5A40-65 2,4A + 2,6A 5A + 0A 2×40÷65Ah

EN54M-10A17-40 8,2A + 1,8A 10A + 0A 2×17÷45Ah
237×168×55

EN54M-10A40-65 7,4A + 2,6A 10A + 0A 2×40÷65Ah

Moduły zasilaczy buforowych seria EN54M
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EN54C-LB4 EN54C-LS4 EN54C-LS8

1

2

4

3

1

2

8

7

3

4

6

5

RS485 ETHERNET

INTR-C

INTR-C

INTRE-C
INTE-C

ETHERNET

ETHERNET

ETHERNETTTL

SERIAL

RS485TTL

SERIAL

ETHERNETRS485

Akcesoria do zasilaczy serii EN54C i EN54M
Interfejsy, listwy bezpiecznikowe, listwy sekwencyjne

EN54M-DIN1  
– Uchwyt DIN/EN54M 1

EN54M-LED – Zestaw  
sygnalizacji optycznej EN54M

EN54C-BR  
– Zestaw uchwytów do EN54C

Odbiornik 1
Odbiornik 2
Odbiornik 3
Odbiornik 4

siłowniki bez sprężyny powrotnej
siłowniki ze sprężyną powrotną

Dotyczy EN54C-...LCD

EN54C-LB4
LB4/0,5A/FTA moduł bezpiecznikowy 

EN54C

EN54C-LB8  
LB8/0,5A/FTA moduł bezpiecznikowy 

EN54C

EN54C-LS4  
Moduł sekwencyjny EN54C-LS4 do 
siłowników bez sprężyny powrotnej

EN54C-LS8 
Moduł sekwencyjny EN54C-LS8 do 
siłowników ze sprężyną powrotną

INTE-C
Interfejs ETHERNET EN54C-LCD

INTR-C
 Interfejs RS485-TTL EN54C-LCD

INTRE-C
Interfejs RS485-ETHERNET
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AWO676

AWO675

H1 H

D
D1

D2

W1

W

W1

H1

W

H

D
D1

Szafka przeznaczona jest do przechowywania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego zgodnie z 
rozporządzeniem MSWiA z dn. 7 czerwca 2010 roku (Dz.U. Nr 109, Poz. 719) w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.
Konstrukcja szafki została tak zaprojektowana aby umożliwić jej wielokrotne otwarcie bez potrzeby 
wymiany szybki, gdyż okienko klucza wykonane jest z tworzywa, a nie szkła.
W skład zestawu wchodzi fotoluminescencyjna naklejka z napisem „INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA 
POŻAROWEGO”.

Kod Przeznaczenie
Wymiary przestrzeni 

na dokumenty: 
W1×H1×D1 [+/- 2mm]

Wymiary zewnętrzne 
obudowy: 

W×H×D+D2 [+/- 2mm]

AWO676
dokumenty:
 • instrukcja bezpieczeństwa pożarowego
 • dokumentacja DSO
 • plany budynku

285×330×100 310×365×130+5

Obudowa na klucz do drzwi ewakuacyjnych

Obudowa przeznaczona jest do przechowywania klucza do drzwi ewakuacyjnych.
Konstrukcja obudowy została tak zaprojektowana aby umożliwić jej wielokrotne otwarcie 
bez potrzeby wymiany szybki, gdyż okienko wykonane jest z tworzywa, a nie szkła.

Zamek Tamper otwarcia
obudowy – 1 szt.

Okienko klucza Porcelanowe złącze śrubowe Dystans od ściany – 5mm

Zamek Tamper otwarcia
obudowy – 1 szt.

Okienko klucza Porcelanowe złącze śrubowe

Kod Przeznaczenie
Wymiary przestrzeni 

klucza: 
W1×H1×D1 [+/- 2mm]

Wymiary zewnętrzne 
obudowy: 

W×H×D [+/- 2mm]

AWO675 klucz do drzwi ewakuacyjnych 65×100×30 95×195×43

Szafka na instrukcję bezpieczeństwa pożarowego
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Notatki

Nasze biblioteki produktów są obecne w CADprofi – oprogramowaniu wspomagający projektowanie architektury, mechaniki 
oraz instalacji sanitarnych i elektrycznych. Więcej informacji na www.cadprofi.com.
Dodatkowo na naszej stronie www.pulsar.pl bezpłatnie udostępniamy program PulsarCAD, bibliotekę aktualnych produktów 
firmy Pulsar. 

Biblioteki CAD



Notatki
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