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PSUPS 13,8V/12V/10A/40Ah  Záložní zdroj

POPIS

Záložní zdroj je určen k nepřetržitému napájení zařízení, která vyžadují stabilizované napětí 12V DC (+/-15%). 
Napáječ má dva obvody: první 12V DC 5A do napájení registrátoru, druhý 8x0,5A/12VDC pro obvod kamer.
 V případě ztráty síťového napětí dojde k okamžitému přepnutí na záložní napájení. Baterie nabíjecí proud je nastaven v 
továrně na 0,7A.

Během normálního provozu součet proudů napájejících spotřebiče nesmí překročit I=10A (P=138W max.) 
se zohledněním maximálního dobíjecího proudu akumulátoru Ibat.

            1. Výstupní proud 9,3A + 0,7A dobíjecí akumulátoru
2. Výstupní proud 7,9A + 2,1A dobíjecí akumulátoru
3. Výstupní proud 6,4A + 3,6A dobíjecí akumulátoru
4. Výstupní proud 5,2A + 4,8A dobíjecí akumulátoru

     Zdroj je umístěn v kovové skříni (barva RAL 9003) s místem na akumulátor 40Ah/12V. Skříň je vybavena 
mikrospínačem, který informuje o otevření dveří (čelního panelu) a odtržení od podkladu.
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Charakteristika záložního zdroje: 
 

· nepřerušované napájení 12V DC 
               8 výstupů 12VDC(8X0,5A) vyhrazených  
               do napájení kamer   

· 1 výstup 12V/5A(1x5A) vyhrazený do napájení 
registrátoru 

· kontrola nabíjení a údržby akumulátoru 
· ochrana akumulátoru před nadměrným vybitím 

(UVP) 
· ochrana výstupu BAT před zkratem a zapojením 

s opačnou polaritou 
· možnost zvolení proudu nabíjení        
       0,7A; 2,1A; 3,6A; 4,8A. 
· funkce START manuálního zapojení akumulátoru 
· optická signalizace LED: AC, DC 
 

· výstup BS signalizace ztráty síťového napětí 230V 
· výstup AW poruchy záložního zdroje indikované: 

· zkratem výstupu (SCP) 

· přetížením výstupu (OLP) 

· odpojením akumulátoru <10V (UVP) 

· poruchou měniče napětí DC/DC 

· zabezpečení: 
· proti zkratu SCP 

· proti přetížení OLP 

· proti přehřátí OHP 

· proti nadnapětí OVP 

· proti přepětí 

· protisabotážní 

 

KÓD:
NAZEV:

CZ
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Pulsar ®



                                                                     wyjście TAMPER : przewody 30cm

                       Tel. 0048-(0)-14-610-19-40,  fax: 0048-(0)-14- 610-19-50,  www.pulsar.pl, e-mail: sales@pulsar.pl

TECHNICKÉ ÚDAJE 

Typ napájecího zdroje A (EPS - External Power Source) 
Napájecí napětí 230V AC (-15%/+10%), 50Hz  

Odběr proudu 1,1A max  

Výkon napájecího zdroje 138W 

Výstupní napětí 11,0V ÷ 12V DC – dobíjecí provoz 
10,0V ÷ 12V DC – provoz na baterie 

Výstupní proud 8x0,5A + 1x5A provided that: 
9.3A + 0,7A dobíjecí akumulátoru 
7,9A + 2,1A dobíjecí akumulátoru 
6,4A + 3,6A dobíjecí akumulátoru 
5,2A + 4,8A dobíjecí akumulátoru  

Odběr proudu obvody napájecího 
zdroje  

20mA max. 

Zvlnění napětí  50mV p-p max. 

Dobíjecí proud akumulátoru 0,7A/2,1A /3,6A /4,8A – (0,7A nastaven v továrně) 

Ochrana proti zkratu SCP 

200% ÷ 250% výkonu zdroje  
způsob hiccup – 13A/200 ms a/nebo  
poškození tavné pojistky v obvodu akumulátoru (vyžaduje výměnu 
tavné pojistky) 

Ochrana proti přetížení OLP 
110% ÷ 150% výkonu zdroje – elektronická 
Odpojení výstupu zdroje – opětovné zapojení 
automaticky po odpojení výstupního DC obvodu 

Ochrana v akumulátorovém obvodu 
SCP a proti zapojení s opačnou 
polaritou 

10A - omezení proudu, tavná pojistka F1 (porucha vyžaduje 
výměnu tavné pojistky) 

Ochrana akumulátoru proti 
nadměrnému vybití UVP 

U < 10,0V (± 5%)  

Technické výstupy: 
- BS výstup signalizující poruchu AC 
napájení 
- AW výstup signalizující poruchu 
(zapůsobení SCP, OLP, UVP, porucha 
měniče) 
- TAMPER výstup signalizující otevření 
skříně napájecího zdroje 

 
- typ OC, 50mA max. normální stav: úroveň hi-Z, porucha: úroveň 
L (0V), zpoždění 30s. 
- typ OC, 50mA max. normální stav: úroveň L (OV),  
porucha: úroveň  hi-Z, (automatický návrat po obnovení správné 
činnosti) 
- mikrospínač x 2, NC kontakty (skříň uzavřena a připevněna k 
podkladu), 0,5A@50V DC (max.) 

Optická signalizace práce Ano - LED diody 

Pracovní podmínky II třída, -10 
o
C÷40

 o
C  

Skříň kov, IP20, barva RAL9003 

Rozměry 400 x 440 x 170+8  (WxHxD) [mm] (+/- 2),  
s čelním panelem: 405 x 445 x 176 

Hmotnost netto/brutto 11,75 / 12,60 kg 

Místo pro akumulátor 40Ah / 12V (SLA) max. 

Zajištění Válcový šroub 2ks (zepředu), možnost montáže zámku 

Ochrana proti sabotáži Odstup od stěny - 8mm 
Chlazení napájecího zdroje: konvekční, 
Svorky: Napájení: Φ0,63÷2,5   I/O PCB: Φ0,41÷1,63 ,   
výstupy akumulátoru: 6,3F-2,5/30cm. 
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