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Χαρακτηριστικά: 
 

 EN50131-6 συμμόρφωση, 1÷2 βαθμού και 
περιβαλλοντικής κατηγορίας ΙΙ 

 κύρια τροφοδοσία 230VAC 

 13,8V DC αδιάλειπτη τροφοδοσία 

 Χώρος για την μπαταρία: 17Ah/12V 

 PSU τρέχουσα απόδοση: 

 1,1A  – για βαθμό 1, 2 * 

 2A  – για γενική χρήση ** 
(δείτε: Κεφάλαιο 1.1) 

 Γραμμική ρύθμιση της τάσης 

 Μικροεπεξεργαστής- βασισμένος σε 
αυτοματοποιημένο σύστημα  

 έλεγχος της τάσης εξόδου 

 δυναμική δοκιμή μπαταρίας 

 συνεχόμενος ηλεκτρικός  έλεγχος της  μπαταρίας 

 έλεγχος τάσης της μπαταρίας 

 έλεγχος κατάστασης ασφαλειών της μπαταρίας 

 έλεγχος φόρτισης και συντήρησης της μπαταρίας 

 προστασία βαθιάς εκφόρτωσης της μπαταρίας 
(UVP) 

 προστασία στην έξοδο της μπαταρίας από 
βραχυκύκλωμα και ανάστροφη πολικότητα 

 επιλέξιμο ρεύμα φόρτισης της μπαταρίας με 
βραχυκυκλωτήρα  0,4A/0,9A 

 χειροκίνητη λειτουργία εκκίνησης μέσω της ισχύς της 
μπαταρίας  

 σταμάτημα παραγωγής με χειροκίνητη αποσύνδεση  
κατά την διάρκεια υποστήριξης από την μπαταρία  

 ενδείξης LED 

 ηχητική ένδειξη 

 EPS τεχνική έξοδος από   διακοπή ρεύματος 230V        
– OC τύπος 

 PSU τεχνική έξοδος που δείχνει PSU και σφάλμα 
μπαταρίας – OC τύπος 

 έξοδος APS – ένδειξης βλάβης μπαταρίας  – OC 
τύπος  

 προαιρετική εγκατάσταση της μονάδας με ρελέ 
MPSBS για την αλλαγή από τεχνικές εξόδους με OC 
τύπο σε ρελέ τύπο  

 ρυθμιζόμενος χρόνος ένδειξης από διακοπή ρεύματος 
AC 

 προστασίες: 

  SCP προστασία από βραχυκύκλωμα 

  OLP προστασία από υπερφόρτωση 

  προστασία υπέρτασης 

  OHP προστασία υπερθέρμανσης 

  προστασία συσκευής  

  εναντίον σαμποτάζ 

 εγγύηση – 5 έτη από την ημερομηνία παραγωγής 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 
1. Τεχνική περιγραφή. 

1.1. Γενική περιγραφή 
1.2. Μπλοκ διάγραμμα 
1.3. Περιγραφή για τα PSU εξαρτήματα και υποδοχές  
1.4. Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

2. Εγκατάσταση. 
2.1. Απαιτήσεις 
2.2. Διαδικασία εγκατάστασης 

3. Ένδειξη κατάστασης λειτουργίας. 
3.1. LED ένδειξης 
3.2. Ακουστικές ενδείξεις 
3.3. Τεχνικές έξοδοι  
3.4. Τεχνικές έξοδοι ρελέ. 

4. Μπαταρία – υποβοηθούμενη λειτουργία.  
 4.1. Έναρξη του PSU από την μπαταρία 
 4.2. Προστασία UVP από βαθιά εκφόρτιση μπαταρίας 
 4.3. Δυναμική δοκιμή μπαταρίας 
 4.4. Χρόνος αναμονής 
             4.5. Χρόνος φόρτισης μπαταρίας 
5. Λειτουργία και χρήση. 
             5.1. Έξοδος OVP προστασία από υπέρταση για το PSU 
             5.2. Υπερφόρτωση ή βραχυκύκλωμα στην έξοδο του τροφοδοτικού (SCP ενεργοποίηση) 
             5.3. Συντήρηση. 
 

 
1. Τεχνική περιγραφή. 
 

1.1. Γενική  περιγραφή. 
Το ρυθμιστικό  της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 

προτύπου ΕΝ 50131-6 σε βαθμό 1÷2 και περιβαλλοντικής κατηγορίας ΙΙ. Προορίζεται για την απρόσκοπτη 
προμήθεια των συσκευών του συστήματος συναγερμού που απαιτούν σταθεροποιημένη τάση των 12V DC (+/- 
15%). Ένα γραμμικό σύστημα σταθεροποίησης, το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί στη μονάδα, παρέχει τάση με 
χαμηλότερο επίπεδο θορύβου και ταχύτερη αντίδραση σε παρεμβολές σε σύγκριση με ένα ρυθμιστή μεταγωγής-
λειτουργίας. 
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Ανάλογα με το απαιτούμενο επίπεδο προστασίας του συστήματος συναγερμού στον τόπο εγκατάστασης, η 
αποτελεσματικότητα της PSU  και η φόρτιση της μπαταρίας του ρεύματος πρέπει να οριστεί ως εξής: 

 
* Βαθμός 1, 2 – Αναμονή χρόνου 12h 

Έξοδος ρεύματος 1,1A + φόρτιση ρεύματος μπαταρίας 0,9A 
 

      ** Γενική χρήση – αν το PSU δεν είναι τοποθετημένο στην εγκατάσταση καταγγέλλει το πρότυπο EN-50131, οι 
αποδεκτές ποσότητες σε απόδοση ρεύματος  είναι: 
    
   1. Έξοδος ρεύματος  2A (χωρίς μπαταρία) 

2. Έξοδος ρεύματος  1,6A + 0,4A φόρτιση ρεύματος μπαταρίας 
3. Έξοδος ρεύματος  1,1A + 0,9A φόρτιση ρεύματος μπαταρίας 
  

        Συνολικό ρεύμα από τους δέκτες + ρεύμα φόρτισης μπαταρίας είναι μέγιστο 2A. 
 

Σε περίπτωση φθοράς δύναμη, μια εφεδρική μπαταρία ενεργοποιείται αμέσως. Το PSU στεγάζεται σε ένα 
μεταλλικό περίβλημα με το χώρο της μπαταρίας να είναι  για μια μπαταρία 17Ah/12V. Είναι εξοπλισμένο με μικρο 
διακόπτες που δείχνουν ανεπιθύμητο άνοιγμα της πόρτας (μπροστινή πλευρά). 

 
          Tο τροφοδοτικό διαμορφώθηκε εργοστασιακά  να λειτουργεί στα συστήματα συναγερμού 
επιπέδου 1, 2 σύμφωνα με τις προδιαγραφές  PN-EN 50131-6. 
          Η αλλαγή των ρυθμίσεων του τροφοδοτικού (διαμόρφωση  γεφυρών, ρύθμιση τάσης 
εξόδου κλπ.)  μπορεί να αποτελέσει απώλεια συμβατότητας με προδιαγραφές συναγερμού  PN-
EN 50131-6.  

1.2. Μπλοκ διάγραμμα (εικ.1). 

 
Εικ. 1 Μπλοκ διάγραμμα από το PSU.   

 
1.3. Περιγραφή για τα PSU εξαρτήματα και υποδοχές. 

 
          Πίνακας 1. Στοιχεία για την  PSU πλακέτα (δείτε Εικ. 2). 

Στοιχεία 
no. 

Περιγραφές 

 

TAC; pins J1, J2 - ρύθμιση χρόνου για την καθυστέρηση ένδειξης AC σφάλματος 

 J1= , J2=   χρόνος καθυστέρησης T= 0s   

 J1= , J2=   χρόνος καθυστέρησης T= 10s 

 J1= , J2=   χρόνος καθυστέρησης T= 5min 

 J1= , J2=   χρόνος καθυστέρησης T= 1h 
 
TBAT; pins J1, J2 - Ρύθμιση χρόνου για αποσύνδεση αποφορτισμένης μπαταρίας 

 J1= , J2=   χρόνος καθυστέρησης  T= 20s 

 J1= , J2=   χρόνος καθυστέρησης  T= 15min 

 J1= , J2=   χρόνος καθυστέρησης  T= 1h 
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 J1= , J2=   καμία μπαταρία ασύνδετη = δεν υπάρχει UVP προστασία 
μπαταρίας 

Επεξήγηση εικόνας:  βραχυκυκλωτήρας ανοιχτός,   βραχυκυκλωτήρας κλειστός 

 
Κουμπί σταματήματος (αποσυνδέει την παροχή ρεύματος από την μπαταρία ή 
ενεργοποιεί / απενεργοποιεί την δοκιμή) 

 Υποδοχές ~AC~   – AC ρεύμα εισόδου 

 Κουμπί Εκκίνησης  (Έναρξη της PSU από μία μπαταρία) 

 

 – pin; ενεργοποίηση της ακουστικής ένδειξης 
        - Ένδειξη ανοιχτή 
         - Ένδειξη κλειστεί  
Επεξήγηση εικόνας:  βραχυκυκλωτήρας ανοιχτός,   βραχυκυκλωτήρας κλειστός 

 VADJ  - ποντεσιόμετρο, DC  προσαρμογή τάσης DC 12 ÷ 14,5V 

 ΒΟΜΒΗΤΗΣ – ακουστική ένδειξη 

 LB  – LED ενδεικτικό φόρτισης μπαταρίας 

 ΚΟΚΚΙΝΗ DIODE LED ένδειξη 

 ΠΡΑΣΙΝΗ DIODE LED ένδειξη 

 OVP  – οπτική έδειξη για την ενεργοποίηση από υπέρταση  

 FBAT  – ασφάλεια στο κύκλωμα της μπαταρίας, F3,15A / 250V 

 

Τερματικά: 
TAMPER – αντισαμποταζ προστασία με σύνδεσμο μικροδιακόπτη   
APS – έξοδος ένδειξης βλάβης μπαταρίας 
  hi-Z κατάσταση = αποτυχία μπαταρίας - O.K. 
  0V κατάσταση = μπαταρία O.K. 
EPS – έξοδος -  ένδειξη απουσίας δικτύου AC  
  hi-Z κατάσταση = σφάλμα τροφοδοτικού AC  
  0V κατάσταση    = τροφοδοσίας AC - O.K. 
PSU  – τεχνική έξοδος από ένδειξη σφάλματος 
  hi-Z κατάσταση = αποτυχία 
  0V κατάσταση = PSU κατάσταση O.K. 
+AUX-  – DC έξοδος τροφοδοσίας, (+AUX= +U, -AUX=GND) 
  Περιγραφή: hi-Z – υψηλή αντίσταση, 0V – σύνδεση στη γείωση GND 

 

IBAT pins; - ρύθμιση ρεύματος φόρτισης μπαταρίας 

 IBAT = ,  Ibat =0,4 A 

 IBAT = ,  Ibat =0,9 A 

 Περιγραφή:  βραχυκυκλωτήρας ανοιχτός,   βραχυκυκλωτήρας κλειστός 

 

 
 

Εικ. 2. Η απεικόνιση της PSU πλακέτας. 
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Πίνακας 2. Στοιχεία για το PSU (δείτε Εικ. 3). 

Στοιχεία no. Περιγραφή 

 Απομόνωση Μετασχηματιστή 

 Pcb από τη PSU (Πίνακας. 1, Εικ. 2) 

 TAMPER;  μικρό διακόπτης από tamper προστασία (NC) 

  L-N  230V/AC υποδοχές πηγής τροφοδοσίας,  PE υποδοχή προστασίας 

 FMAIN ασφάλεια στο κύκλωμα της μπαταρίας 230V, T500mA / 250V 

 Υποδοχές μπαταρίας +BAT = κόκκινο, - BAT = μαύρο 

 

 
Εικ. 3. Η απεικόνιση της PSU. 

 
 
 
 
 
 
 

 
1.4. Προδιαγραφές:  
   - ηλεκτρικές προδιαγραφές (πιν.3) 
   - μηχανικές προδιαγραφές (πιν.4)  
   - λειτουργία ασφάλειας (πιν.5) 
   - προδιαγραφές λειτουργίας (πιν. 6) 
 
Πίνακας 3. Ηλεκτρικές Προδιαγραφές. 

PSU τύπος A (EPS – Εξωτερική πηγή τροφοδοσίας),  
Προστασία κλάσης 1÷2, II περιβαλλοντικής κλάσης 

Παροχή κατανάλωση ρεύματος 230V AC  / 50Hz (-15%/+10%) 

Κατανάλωση ρεύματος 0,29A @230V AC 

PSU ισχύς 28 W 

Τάση εξόδου 11V÷ 13,8V DC – λειτουργία ρύθμισης 
10V÷ 13,8V DC – μπαταρία-υποβοηθούμενη λειτουργία 
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Ρεύμα εξόδου - για βαθμό 1, 2: 
     Io = 1,1A + 0,9A ρεύμα φόρτισης μπαταρίας 
- για γενική χρήση: 
 Io = 2A (χωρίς μπαταρία) 
     Io = 1,6A + 0,4A ρεύμα φόρτισης μπαταρίας 
     Io = 1,1A + 0,9A ρεύμα φόρτισης μπαταρίας 

Εύρος ρύθμισης τάσης 11÷14,5V DC 

Τάση κυματομορφής 20mV p-p 

Κατανάλωση ρεύματος από τα συστήματα PSU 15 mA μέγιστο. 

Ρεύμα φόρτισης μπαταρίας 0,4A /0,9A επιλέξιμο μέσω βραχυκυκλωτήρα   

Προστασία από βραχυκύκλωμα SCP 
200% ÷ 250% από PSU ισχύς – περιορισμός ρεύματος και/ή φθορά 
ασφάλειας στο κύκλωμα μπαταρίας ( απαιτείται αντικατάσταση του 
στοιχείου ασφάλειας) 

Προστασία υπερφόρτωσης OLP 
110% ÷ 150% (@25ºC÷65ºCτης ισχύος του PSU – παραγραφή με 
την επαναρύθμιση ασφάλεια, χειροκίνητη επανεκκίνηση (το σφάλμα 
απαιτεί αποσύνδεση του κυκλώματος εξόδου DC) 

Προστασία του κυκλώματος μπαταρίας από SCP 
και από ανάστροφη πολικότητα σύνδεσης 

F3,15A- περιορισμός ρεύματος, FBAT  ασφάλεια (σε περίπτωση 
αποτυχίας, απαιτείται αντικατάσταση του στοιχείου ασφαλείας) 

Προστασία από υπέρταση Βαρίστορ 

Προστασία υπέρτασης OVP 
U>16,5V αποσύνδεση από την τάση εξόδου (AUX+ αποσύνδεση), 
αυτόματη επαναφορά 
U> 14,5V Ένδειξη σφάλματος 

Προστασία βαθιάς εκφόρτισης μπαταρίας UVP U<10V (± 0,5V) – αποσύνδεση τερματικού μπαταρίας 

Tamper προστασία: 
- TAMPER – ανιχνεύει ενδείξεις ανεπιθύμητου 
ανοίγματος κυτίου 

 
- μικροδιακόπτης, NC επαφής (κλειστό κυτίο), 0,5A@50V DC 
(max.) 

Τεχνική έξοδοι:  
- EPS; έξοδος που ανιχνεύει απώλειας AC 
τροφοδοσίας 
 
 
 
 
- PSU; έξοδος που ανιχνεύει τη μη παροχή DC 
ισχύς/PSU αποτυχία  
 
 
- APS; έξοδος - ένδειξη βλάβης μπαταρίας 

 
-  OC τύπος: 50mA μέγιστο.  
 Κανονική λειτουργία: L κατάσταση (0V), 
 Αποτυχία: hi-Z κατάσταση, 
- Χρόνος καθυστέρησης 0s÷1h (+/-20%) – επιλέξιμο με το τζάμπερ 
TAC 

  

- OC τύπος: 50mA μέγιστο.  
 Κανονική λειτουργία: L κατάσταση (0V), 
 Αποτυχία: hi-Z κατάσταση,  
 
- OC τύπος, 50mA μέγιστο.  
 Κανονική λειτουργία: L κατάσταση (0V), 
 Αποτυχία:  hi-Z κατάσταση 

LED ένδειξη LEDs: AC/DC κατάσταση τροφοδοσίας, αποτυχία 

Ακουστική ένδειξη Πιεζοηλεκτρικός ενδείκτης 75dB/0,3m, ρυθμιζόμενο μέσω 
βραχυκυκλωτήρα 

Ασφάλειες:  
 - FMAINS  
 - FBAT 

 
T 500mA / 250V  
F 3,15A / 250V 

 
Πίνακας 4. Μηχανικές προδιαγραφές. 

Διαστάσεις κυτίου W=230 H=300 D+D1=92+8 mm [+/- 2 mm] 
W1=235, H1=305 [+/- 2 mm] 

Τοποθέτηση δείτε Εικ 3  

Δέχεται μπαταρία 17Ah/12V (SLA) max. 
180x165x85mm (WxHxD) max  

Βάρος καθαρό/μεικτό 3 / 3,2 kg 

Κυτίο Ατσάλινη πλάκα DC01, πάχος: 0,7mm, χρώμα: RAL 9003 

Κλείσιμο βίδα (μπροστά) 

Βύσματα Κεντρική παροχή 230V AC: Ф0,51÷2,05 (AWG 24-12), 0,5÷1,5mm
2
 

Έξοδοι: Ф0,51÷2,05 (AWG 24-12), 0,5÷1,5mm
2
 

Έξοδοι μπαταρίας: 6,3F-0,5, 30cm 

Σημειώσεις Το κυτίο δεν εφάπτεται με την επιφάνεια τοποθέτησης έτσι ώστε να μπορεί να 
οδηγηθούν καλώδια. 
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Πίνακας 5. Λειτουργία ασφάλειας. 

Προστασία τάξης PN-EN 60950-1:2007 I (πρώτη) 

Βαθμός προστασίας PN-EN 60529: 2002 (U) IP20 

Ηλεκτρική δύναμη της μόνωσης: 
- ανάμεσα στα κυκλώματα εισόδου και εξόδου του PSU(I/P-O/P) 
- ανάμεσα στο κύκλωμα εισόδου και στο κύκλωμα προστασίας PE (I/P-FG) 
- ανάμεσα στο κύκλωμα εξόδου και στο κύκλωμα προστασίας PE(O/P-FG) 

 
3000 V/AC min. 
1500 V/AC min. 
  500 V/AC min. 

Αντίσταση μόνωσης: 
- ανάμεσα στο κύκλωμα εισόδου και εξόδου ή στο κύκλωμα προστασίας 

 
100 MΩ, 500V/DC  

 
Πίνακας 6. Προδιαγραφές λειτουργίας. 

Περιβαλλοντική τάξη II 

Θερμοκρασία λειτουργίας -10ºC...+40ºC  

Θερμοκρασία αποθήκευσης -20ºC...+60ºC 

Σχετική υγρασία 20%...90%, χωρίς συμπύκνωση 

Ταλαντώσεις κατά τη διάρκεια λειτουργίας Μη αποδεκτό 

Κύματα εκτόνωσης κατά τη διάρκεια λειτουργίας Μη αποδεκτό 

Άμεση μόνωση Μη αποδεκτό 

Ταλαντώσεις και κύματα εκτόνωσης κατά τη διάρκεια μεταφοράς PN-83/T-42106 

 
2. Εγκατάσταση. 
 

2.1 Απαιτήσεις. 
Το PSU με φόρτιση, προορίζεται για την τοποθέτηση από εξειδικευμένο εγκαταστάτη, ο οποίος θα κατέχει τις 

σχετικές άδειες και πιστοποιητικά (τα οποία υπάρχουν και απαιτούνται από τη συγκεκριμένη χώρα) για 230V/AC και 
χαμηλής τάσης εγκαταστάσεις. Η μονάδα προορίζεται για τη τοποθέτηση σε περιορισμένους χώρους, σύμφωνα με τη 
δεύτερη περιβαλλοντική τάξη, με φυσιολογική σχετική υγρασία (RH=90% μέγιστο, χωρίς συμπύκνωση) και θερμοκρασία 
από -10°C έως +40°C. Το PSU θα πρέπει να λειτουργεί σε κάθετη θέση η οποία θα εγγυάται επαρκή μεταγωγή του αέρα 
μέσω των οπών εξαερισμού του κυτίου.  

Δεδομένου ότι το PSU έχει σχεδιαστεί για συνεχή λειτουργία και δεν διαθέτει διακόπτη τροφοδοσίας, θα πρέπει 
να υπάρχει μία προστασία από υπερφόρτωση η οποία θα διασφαλίζει το κύκλωμα τροφοδοσίας. Επιπλέον, ο χρήστης 
θα πρέπει να ενημερωθεί για τη μέθοδο αποσύνδεσης (συνήθως μέσω του προσδιορισμού της κατάλληλης ασφάλειας 
στο κουτί ασφαλειών). Το ηλεκτρικό σύστημα θα πρέπει να ακολουθήσει τα ισχύοντα πρότυπα και κανονισμούς.  
 

 
2.2 Διαδικασία εγκατάστασης.  

 
Προσοχή! 
Πριν την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι η τάση 230V στο κύκλωμα τροφοδοσίας έχει  διακοπεί. Για 
να κλείσετε την ισχύ χρησιμοποιήστε έναν εξωτερικό διακόπτη ο οποίος η απόσταση των επαφών 
από τους πόλους στην κατάσταση αποσύνδεσης δεν θα είναι μικρότερος από 3mm. 
 

1. Τοποθετήστε το PSU στην επιλεγμένη θέση και συνδέστε τα καλώδια.  
2. Συνδέστε τα καλώδια τροφοδοσίας (~230Vac) στα 230V κλιπ του μετασχηματιστή. Συνδέστε το καλώδιο γείωσης 

στο κλιπ το οποίο είναι σημειωμένο με το σύμβολο της γης . Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο τριών πυρήνων (με 
κίτρινο και πράσινο καλώδιο προστασίας PE) για να κάνετε τη σύνδεση. Οδηγήστε τα καλώδια στα κατάλληλα 
κλιπ μέσω της μονωτικής ροδέλας. 

 
 
Το κύκλωμα προστασίας από ηλεκτροπληξία εκτελείται με ιδιαίτερη προσοχή, δηλαδή το 

κίτρινο και το πράσινο τρίχωμα του καλωδίου τροφοδοσίας πρέπει να κολλήσει στη μία άκρη του 
τερματικού - σημειώνεται με το σύμβολο ‘ ‘ σύμβολο στο κυτίο PSU. Η λειτουργία του PSU χωρίς 
να γίνει σωστά και πλήρως λειτουργικό το κύκλωμα προστασίας από ηλεκτροπληξία είναι ,ΜΗ 

ΑΠΟΔΕΚΤΗ! Μπορεί να προκαλέσει βλάβη της συσκευής ή ηλεκτροπληξία.  

 
 
3. Συνδέστε τα καλώδια των δεκτών στα + AUX, - AUX βύσματα του τερματικού μπλοκ στη πλακέτα του PSU.  
4. Αν είναι απαραίτητο, συνδέστε του αγωγούς της συσκευής στη τεχνική έξοδο: 

- EPS; έξοδος που ανιχνεύει απώλειας AC τροφοδοσίας 
- PSU; έξοδος που ανιχνεύει PSU αποτυχία. 

 - APS; έξοδος ένδειξης βλάβης μπαταρίας  
- Προαιρετική εγκατάσταση της μονάδας MPSBS με ρελέ το οποίο αλλάζει την τεχνική έξοδο σε τύπο ρελέ OC 
(11 σελίδα., Τμήμα. 3.4). 

5. Χρησιμοποίησε στο IBAT το βραχυκυκλωτήρα για να ρυθμίσεις το μέγιστο ρεύμα φόρτισης, λαμβάνοντας υπόψη 
της παραμέτρους της μπαταρίας. 

6. Χρησιμοποίησε στο TAC   το βραχυκυκλωτήρα για να αποφασίσεις το χρόνο ένδειξης του σφάλματος από 
διακοπή ρεύματος 230V AC.   

7. Χρησιμοποίησε το TBAT για να αποφασίσεις το χρόνο αποσύνδεσης της μπαταρίας κατά την λειτουργία αφότου η 
UVP προστασία ενεργοποιηθεί.   
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ΚΌΚΚΙΝΟ LED  

 Αναβόσβησμα – ενδεικνύει σφάλμα λειτουργίας 
 
ΠΡΑΣΙΝΟ LED 

 Ανοιχτό – Η PSU παίρνει παροχή τροφοδοσία 230V AC 

 Αναβόσβησμα – δεν υπάρχει 230V AC ισχύς, σε κατάσταση 
τροφοδοσίας από μπαταρία 

8. Τοποθέτησε την μπαταρία στη θήκη της μπαταρίας στο κυτίο (εικ. 3). Σύνδεσε την μπαταρία στην PSU 
προσέχοντας πολύ την σωστή πολικότητα.  

9.    Ενεργοποίηστε την παροχή ρεύματος 230V AC. Το πράσινο AUX και το κίτρινο LB LEDs στην ενεργοποίηση της 
παροχής ρεύματος  PCB πρέπει να είναι ανοιχτά καθώς φορτίζει η μπαταρία.  

        Η έξοδος τάσης της PSU χωρίς φορτίο πρέπει να είναι U =13,8V DC 
Κατά την φόρτωση της μπαταρίας, η τάση μπορεί να πάρει το ποσό U = 11V÷13,8V DC 
10. Με το STOP κουμπί, ξεκινάει ή τερματίζει μια δυναμική δοκιμή μπαταρίας. 
Απενεργοποιώντας την σειρά των δοκιμών, βγάζει ένδειξη το PSU σφάλμα στο APS FLT, αλλά η έξοδος δεν 
επηρεάζει την προστασία του συστήματος ενάντιας την ολοκληρωτική αποφόρτιση της μπαταρίας. 
11. Τρέξτε τη PSU δοκιμή: ελέγξτε το LED και την ηχητική ένδειξη, τεχνικής εξόδου μέσω: 

        - κόβοντας τα 230V AC: το LED και η ηχητική ένδειξη - απευθείας; το EPS FLT τεχνική έξοδος 
        - μετά από κάποιο χρονικό διάστημα καθορίζεται από τις ακίδες TAC. 

- αποσύνδεση μπαταρίας: LED ένδειξη, ηχητική ένδειξη και το APS FLT – τεχνική έξοδος – μετά από το τέλος της 
δοκιμή της μπαταρίας (~10λεπτά). 
12. Χρησιμοποίησε το  βραχυκυκλωτήρα για να ενεργοποιήσεις ή να απενεργοποιήσεις την ηχητική ένδειξη.  
13. Όταν η δοκιμή και ο έλεγχος της λειτουργία έχει ολοκληρωθεί, το κυτίο μπορεί να κλειδωθεί.  

 
3. Ένδειξη κατάστασης λειτουργίας. 

Το τροφοδοτικό διαθέτει LED και ένδειξη ακουστική κατάστασης. Η κατάσταση PSU μπορεί τηλεκατευθυνθεί από 
δύο τεχνικές εξόδους. 

 
3.1 LED ένδειξης. 

 

 
Πίνακας 7.  

Αριθμός 
αναβοσβήσματο

ς των LED 
(κόκκινα) 

Τύπος Σφάλματος Αιτία σφάλματος Σημειώσεις 

1 Σπασμένη μπαταρία 

Η μπαταρία δεν είναι τέρμα 
φορτισμένη, η μπαταρία δεν είναι 

συνδεμένη,Καμένη ασφάλεια 
μπαταρίας 

Ελέγξτε τις συνδέσεις και την 
ασφάλεια τα μπαταρίας 

2 
Αποφορτισμένη 

μπαταρία 
 

κατά τη διάρκεια της βοήθειας 
της μπαταρίας λειτουργίας 

αποσύνδεσης 

3 
Πολύ χαμηλή έξοδος 

τάσης U <10V 
Υπέρταση εξόδου 

Απομάκρυνε την αιτία, 
Αποσυνδέστε το φορτίο και 
ξανασυνδέστε σε 30-60 s 

4 
Πολύ ηψηλή τάση 
εξόδου  

Uout > 14,5V 

Κατεστραμμένος ρυθμιστής 
τάσης, Λανθασμένη ρύθμιση του 
ποτενσιόμετρου P1 

 

 

5 
PSU υπερθέρμανση 

 
Θερμοκρασία της πλακέτας PCB 

>120°C 

Ελέγξτε την ισορροπία του 
φορτίουcheck the load balance,  
Εξασφαλίστε τον εξαερισμό του 

κυτίου 

6 
Προστασία υπέρτασης  

Uout > 16,5V 
Κατεστραμμένος ρυθμιστής τάσης 

δίοδος ανάβει 
OVP 
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3.2 Ακουστική ένδειξη. 
Η ακουστική ένδειξη του βομβητή ενδείκνυται, επείγων κατάσταση. Η συχνότητα και ο αριθμός των σημάτων 

εξαρτιόνται από τον τύπο του σφάλματος (πίνακας.8). Η ακουστική ένδειξη σταματάει αφού αφαιρέσετε τον 
βραχυκυκλωτήρα που είναι σημειωμένος με το σύμβολο . 

 
Πίνακας 8. 

Αρ Περιγραφή Κατάσταση 

1 
 

1 σήμα ανά 8s   Λειτουργία βοήθειας μπαταρίας, μη τροφοδότηση 230V AC 

2 2 σήμα ανά 16s 
Υπό φορτισμένη μπαταρία, Καμία μπαταρία κατά τη λειτουργία του 
δικτύου, 
Καμένη ασφάλεια μπαταρίας 

3 
Γρήγορα σήματα που 
κρατούν 1,5s 

PSU επανεκκίνηση 

4 12 σήματα την ολοκλήρωση της δοκιμής της μπαταρίας 

5 3 σήματα την ολοκλήρωση της δοκιμής της μπαταρίας 

6 Συνεχείς ενδείξεις σφάλμα, κόκκινο LED ανοιχτό 

     
                3.3 Τεχνικές έξοδοι. 

Η PSU ένδειξη εξόδου: 
 

 EPS FLT - τεχνική έξοδος που ενδείκνυται το σφάλμα απώλειας 230V AC. 
Η έξοδος ενδείκνυται την διακοπή ρεύματος 230V AC. Κάτω από φυσικές καταστάσεις – με την παροχή 230V, η 
έξοδος είναι βραχυκυκλωμένη με τη γείωση GND. Σε περίπτωση διακοπής του ρεύματος, η PSU θα αλλάξει τα 
δεδομένα εξόδου σε hi-Z κατάσταση υψηλής αντίστασης μετά από ένα χρόνο ο οποίος ρυθμίζεται από το TAC 
βραχυκυκλωτήρα (J1, J2). 

 
J1= , J2=   χρονική υστέρηση T= 0s 
J1= , J2=   χρονική υστέρηση T= 10s 
J1= , J2=   χρονική υστέρηση T= 5min 
J1= , J2=   χρονική υστέρηση T= 1h 

 
 PSU FLT - ένδειξη εξόδου PSU σφάλματος.  

Η έξοδος ενδείκνυται σφάλμα PSU. Κάτω από φυσιολογικές συνθήκες (σωστή λειτουργία) η έξοδος είναι 
βραχυκυκλωμένη με τη γείωση GND. Αν δεν υπάρχει τάση εξόδου (π.χ. βραχυκύκλωμα), η έξοδος θα αλλάξει σε 
hi-Z κατάσταση υψηλής αντίστασης.  
Το σφάλμα PSU μπορεί να προκληθεί από τα παρακάτω γεγονότα: 

  - βραχυκύκλωμα στη έξοδο 
  - χαμηλή τάση Uaux εξόδου, λιγότερη από 10V 
  - υψηλή τάση Uaux εξόδου, υψηλότερη από 14,5V 
  - ενεργοποίηση ασφάλειας  της PTC εξόδου 
  - υπερβαίνει το ονομαστικό ρεύμα του τροφοδοτικού 
  - ενεργοποίηση της προστασίας υπέρτασης του τροφοδοτικού 
   

 APS FLT - Η έξοδος σηματοδοτεί βλάβη στο κύκλωμα μπαταρίας.  
Στην κανονική κατάσταση (σωστή λειτουργία) η έξοδος είναι βραχυκυκλωμένη προς γείωση GND, σε περίπτωση 
βλάβης η έξοδος αλλάζει την κατάσταση σε υψηλή αντίσταση hi-Z.  

     Οι βλάβες μπορούν να προέρχονται από: 
                           - εσωτερική ζημιά του τροφοδοτικού 
  - ελαττωματικό ή χαμηλή μπαταρία 

 - μη συνέχεια στο κύκλωμα της μπαταρίας 
            - τάση μπαταρίας χαμηλότερη  των 11,5V σε λειτουργία με την μπαταρία 

 
Η τροφοδοσία της τεχνικής εξόδου είναι ανοιχτού συλλέκτη (OC), όπως φαίνεται στο σχηματικό. 
 

 
Εικ. 4. Ηλεκτρικό διάγραμμα από OC εξόδου. 
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3.4 Ρελέ τεχνικών εξόδων. 
Αν ο OC τύπος εξόδων δεν είναι επαρκής για τον έλεγχο της μονάδας, είναι δυνατόν  να χρησιμοποιηθεί η 

MPSBS μονάδα ρελέ που θα αλλάξει τις εξόδους OC τύπου σε τύπου ρελέ. 

 

 
 

Εικ. 5. Το διάγραμμα σύνδεσης της MPSBS μονάδας.  
 
 
 

4. Λειτουργία υποστήριξης της μπαταρίας. 
 

4.1. Τρέχοντας το PSU από την μπαταρία. 
 Το PSU έχει εξοπλιστεί με 2 κουμπιά στην πλακέτα PCB  τα οποία ενεργοποιούν ή αποσυνδέουν  το 
τροφοδοτικό κατά την λειτουργία υποστήριξης της μπαταρίας. 

 Ενεργοποιώντας το τροφοδοτικό από την μπαταρία: πατήστε το START κουμπί στην κεντρική πλακέτα και 
κρατήστε το για 3 δευτερόλεπτα. 

 Αποσυνδέστε την μπαταρία από το τροφοδοτικό: πατήστε το STOP κουμπί στην κεντρική πλακέτα και 
κρατήστε το για 3 δευτερόλεπτα. 

 
4.2. Προστασία UVP βαθιάς εκφόρτωσης της μπαταρίας. 

                Το PSU είναι εξοπλισμένο με το σύστημα αποσύνδεσης και την ένδειξη αποφόρτισης της μπαταρίας. Αν η τάση 
στα βύσματα της μπαταρίας πέσει ανάμεσα σε 10V±0.5V , η μπαταρία θα αποσυνδεθεί  μετά από συγκεκριμένο t χρόνο 
καθυστέρησης , η οποία εξαρτάται από την ρύθμιση του TBAT βραχυκυκλωτήρα. 
Όταν το J1 και J2 βραχυκυκλωτήρες είναι ανοιχτεί, η προστασία της μπαταρία είναι ανενεργή. 

 
J1= , J2=   χρονική υστέρηση T= 20s 
J1= , J2=   χρονική υστέρηση T= 15min 
J1= , J2=   χρονική υστέρηση T= 1h 
J1= , J2=   μη σύνδεση μπαταρίας = μη προστασία μπαταρίας UVP 

 
 

 Προσοχή.  
Δεν προτείνεται να αποσυνδέσετε το UVP μέχρι, η βαθιά εκφόρτιση των μπαταριών να μειώσει την 
ικανότητα τους να αποθηκεύουν ενέργεια, χωρητικότητα και διάρκεια ζωής. 
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4.3  Δυναμική δοκιμή μπαταρίας. 
              Το PSU τρέχει μία δοκιμή μπαταρίας κάθε 10 λεπτά. Αυτό γίνετε από μία στιγμιαία έξοδο μείωση της τάσης και 
μέτρηση της μπαταρίας στα βύσματα  της μπαταρίας. Ένα σφάλμα ενδείκνυται όταν η τάση πέσει κάτω από τα ~12,2V.  
Η δοκιμή της μπαταρίας μπορεί να κλείσει. 
Απενεργοποίηση/ ενεργοποίηση της δοκιμής: ενώ η παροχή ρεύματος, πατήστε το STOP κουμπί στην κεντρική 
πλακέτα και κρατήστε το για 3 δευτερόλεπτα. Η συσκευή θα επιβεβαιώση την απενεργοποίηση/ ενεργοποίηση με τους 
ακόλουθους τρόπους (Πίνακας. 8).  

 δοκιμή έκλεισε - 12 ήχοι 

 δοκιμή άνοιξε - 3 ήχοι 

  
 
Η δοκιμή της μπαταρίας γίνετε αμέσως μετά την ενεργοποίηση με το πλήκτρο STOP. 
 

 Προσοχή: 

 δοκιμή ενεργοποίησης/απενεργοποίησης αποθηκεύεται στη μνήμη ακόμη και όταν 
αποσυνδέσεις την συσκευή     

 δοκιμή αποσύνδεσεις κλείνει τα σφάλματα ένδειξης στη APS FLT, έξοδο. Δεν επηρεάζει την 
ολοκληρωμένη αποφόρτιση των μπαταριών του συστήματος. 

 
 
4.4 Χρόνος αναμονής.  
Η λειτουργία βοήθειας της μπαταρίας εξαρτάται στη χωρητικότητα της μπαταρίας, επίπεδο φόρτισης και φορτίο 

ρεύματος. Για να διατηρήσεις κατάλληλο χρόνο αναμονής στο ρεύμα που καταναλώνεται από το τροφοδοτικό στη 
λειτουργία της μπαταρίας θα πρέπει να περιοριστεί. Χαρακτηριστικά για ένα 17Ah/12V SLA: 
       
Βαθμός 1, 2 – χρόνος αναμονής 12 ώρες 
                          Ρεύμα εξόδου 1,1A + 0.9A ρεύμα φόρτιση της μπαταρίας 

 

 
4.5 Χρόνος φόρτισης μπαταρίας. 
Το PSU έχει ένα κύκλωμα μπαταρίας το οποίο φορτίζει με απευθείας ρεύμα. Η επιλογή του ρεύματος γίνετε με 

την χρήση του IBAT βραχυκυκλωτήρα. 
 

Πίνακας 9. Χρόνος φόρτισης μπαταρίας. 

17Ah χρόνος φόρτισης 
μπαταρίας  

Μέχρι τη χωρητικότητα 0,8*C 

Ρεύμα φόρτισης 
 [A] 

Ρύθμιση του 
βραχυκυκλωτήρα  IBAT 

jumper 

17h 0,9A 
IBAT =   

(βραχυκυκλωτήρας κλειστός) 

38h 15min 0,4A 
IBAT =    

(βραχυκυκλωτήρας ανοιχτός) 

 
 

5.  Λειτουργία και την εκμετάλλευση. 
 

5.1 Προστασία υπέρτασης του PSU εξόδου OVP. 
Στην περίπτωση που η τάση είναι άνω των 16,5V στην έξοδο του ρυθμιστή μεταγωγής, το σύστημα διακόπτει τη 

ροή ενέργειας στις εξόδους για να προστατεύσει την μπαταρία και τους δέκτες από βλάβη. Το αποτέλεσμα θα είναι η 
δυνάμωση της μπαταρίας. Η ενεργοποίηση του συστήματος προστασίας που υποδεικνύεται από το κόκκινο LED του 
τροφοδοτικού στην πλακέτα PCB, αναβοσβήνει κόκκινο ΑΠΟΤΥΧΙΑ αυτό οδήγησε στην πρόσοψη του τροφοδοτικού και 
συναγερμού του βομβητή. Η κατάσταση του τροφοδοτικού PSU FLT τεχνικής εξόδου άλλαξαν. 

 
5.2 Υπέρταση και βραχυκύκλωμα στην έξοδο παροχής ισχύος (SCP ενεργοποίηση). 
Το PSU έχει εξοπλιστεί με προστασία εξόδου μέσω PTC πολυμερούς ασφάλειας. Αν το φορτίο του PSU 

υπερβαίνει Izn (110% ÷ 150%), η τάση εξόδου αυτόματα κλείνει και ενδείκνυται από το σφάλμα της κόκκινης διόδου 
(πίνακας. 7). Το φορτίο θα πρέπει να αποσυνδεθεί από το τροφοδοτικό για περίπου 1 λεπτό. 
 
             5.3 Συντήρηση. 

Οποιαδήποτε και όλες οι εργασίες συντήρησης που μπορούν να πραγματοποιηθούν μετά την αποσύνδεση του 
τροφοδοτικού από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικού ρεύματος. Το τροφοδοτικό δεν απαιτεί την εκτέλεση τυχόν ειδικών 
μέτρων συντήρησης, ωστόσο, στην περίπτωση σημαντικού ποσοστού σκόνης, το εσωτερικό του συνιστάται να 
καθαρίζεται με πεπιεσμένο αέρα. Στην περίπτωση αντικατάστασης ασφαλειών, χρησιμοποιήστε για αντικατάσταση μία 
των ίδιων παραμέτρων.  
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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. 
 

 
 

Το τροφοδοτικό είναι προσαρμοσμένο για μια σφραγισμένη μπαταρία μόλυβδου - οξέος (SLA). Μετά τη περίοδο λειτουργίας δεν 

πρέπει να τις πετάμε αλλά να ανακυκλώνονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 
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