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1. Χαρακτηριστικά τροφοδοτικού. 
 
 συμβατότητα με προδιαγραφές EN 54-4,  

EN12101-10  

 αδιάλειπτη τροφοδοσία 27,6V DC/ 3A 

 θέση για μπαταρίες 2x17Ah/12V 

 ανεξάρτητα προστατευμένοι  έξοδοι τροφοδοτικού  
AUX1 και  AUX2  

 Υψηλή αποδοτικότητα 84% 

 Άριστη εξομάλυνση τάσης εξόδου  

 σύστημα αυτοματισμού βασισμένο σε 
μικροεπεξεργαστή  

 ευφυής προστασία τροφοδοτικού σε κατάσταση 
υπερφόρτωσης 

 έλεγχος αντίστασης κυκλώματος μπαταριών  

 αυτόματη θερμική αντιστάθμιση φόρτισης μπαταριών 

 τεστ μπαταριών 

 διαδικασία διπλής φάσης φόρτισης μπαταριών 

 λειτουργία επίσπευσης φόρτισης μπαταριών 

 έλεγχος διακοπής του κυκλώματος μπαταριών 

 έλεγχος τάσης μπαταριών 

 έλεγχος κατάστασης της ασφάλειας των μπαταριών 

 έλεγχος φόρτισης και συντήρησης μπαταριών  

 προστασία μπαταριών από υπερβολική  εκφόρτωση 
(UVP) 

 προστασία μπαταριών από υπερφόρτιση 

 προστασία εξόδου μπαταριών από βραχυκύκλωμα 
και σύνδεση αντεστραμμένης  πολικότητας 

 έλεγχος ρεύματος φορτίου 

 έλεγχος τάσης εξόδου 

 έλεγχος κατάστασης ασφαλειών στις εξόδους  AUX1 
και AUX2  

 έλεγχος τάσης δικτύου 230V AC 

 σειριακή θύρα επικοινωνίας  „SERIAL” με 
ενσωματωμένο το πρωτόκολλο   MODBUS RTU 

 δωρεάν πρόγραμμα “PowerSecurity” για 
παρακολούθηση παραμέτρων λειτουργίας 
τροφοδοτικού σε έκδοση για PC και για κινητά με 
σύστημα Android  

 απομακρυσμένη παρακολούθηση  (πρόταση: Wi-Fi, 
Ethernet, RS485, USB)  

 απομακρυσμένο τεστ μπαταριών (απαιτούμενες 
επιπρόσθετες μονάδες)  

 συνεργασία με μονάδες ασφαλειών EN54-LB4 και 
EN54-LB8 (προτεινόμενα) 

 οπτική σήμανση υπερφόρτωσης τροφοδοτικού OVL 

 ακουστική σήμανση βλάβης 

 επιλογή χρόνου σήμανσης απουσίας δικτύου 230V 
AC 

 έξοδος με ρελέ συγκεντρωτικής βλάβης ALARM 

 είσοδος συγκεντρωτική βλαβών  EXTi 

 οδηγούμενη έξοδος με ρελέ  EXTo 

 είσοδοι/έξοδοι ελέγχου με γαλβανική μόνωση 

 έξοδος τεχνικού ελέγχου EPS σήμανσης απουσίας 
δικτύου 230V AC 

 έξοδος τεχνικού ελέγχου  PSU ένδειξης βλάβης 
τροφοδοτικού 

 έξοδος τεχνικού ελέγχου  APS ένδειξης βλάβης 
μπαταριών 

 εσωτερική μνήμη κατάστασης λειτουργίας του 
τροφοδοτικού 

   οπτική ένδειξη  - οθόνη  LCD 

  ένδειξη  ηλεκτρικών παραμέτρων π.χ.: τάση, 
ρεύμα, αντίσταση κυκλώματος, τάση δικτύου 
230V AC 

  Σήμανση βλάβης 

  Διαμόρφωση ρυθμίσεων του τροφοδοτικού από 
το πάνελ 

  2 επίπεδα πρόσβασης προστατευόμενα με 
κωδικούς  

  ιστορικό λειτουργίας τροφοδοτικού 

  ιστορικό βλαβών 

  ρολόι πραγματικού χρόνου με υποβοήθηση 
μπαταρίας 

 προστασίες: 

  βραχυκυκλώματος SCP 

  υπερφόρτωσης OLP 

  θερμική OHP 

  υπέρτασης OVP 

  υπερπήδησης τάσης  

  δολιοφθοράς: ανοίγματος ερμαρίου - TAMPER 

 κλείδωμα ερμαρίου - κλειδαριά 

 ψύξη ελεύθερης ροής 

 εγγύηση - 5 χρόνια από την ημερομηνία παραγωγής 
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2. Περιεχόμενο συσκευασίας. 
 Τροφοδοτικό 

 Εγχειρίδιο χρήσης 

 Κόκκινοι αποστάτες εγκατάστασης 

 Κόκκινες, μεταλλικές λαβές για την τοποθέτηση τροφοδοτικού – 4 τεμ. 

 Βίδες συναρμολόγησης M8x16 – 4kpl 

 Στυπιοθλίπτες καλωδίων PG9 – 4 τεμ. 

 Στυπιοθλίπτες καλωδίων PG11 – 4 τεμ. 

 Καλώδιο για σειριακή σύνδεση μπαταριών 

 Κλειδιά για την κλειδαριά του τροφοδοτικού – 2 τεμ. 

 Δετήρας καλωδίων 190x4,8 – 12 τεμ 
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3. Απαιτούμενα λειτουργικά τροφοδοτικού. 
 

Tο τροφοδοτικό εφεδρείας για τα συστήματα πυρασφάλειας σχεδιάστηκε σύμφωνα με τις ακόλουθες 
προαπαιτούμενες προδιαγραφές και νομικές ρυθμίσεις: 
- EN 54-4:2001 και / A2:2007 συστήματα  ένδειξης πυρκαγιάς. 
- EN 12101-10:2007, συστήματα ελέγχου εξάπλωσης καπνού και θερμότητας. 
 
 

Απαιτούμενα λειτουργικά 
Απαιτούμενες 
προδιαγραφές  

Τροφοδοτικό 
EN54-3A17LCD 

Ένδειξη απουσίας δικτύου EPS ΝΑΙ ΝΑΙ 

Δύο ανεξάρτητοι έξοδοι τροφοδοτικού προστατευμένοι  από 
βραχυκύκλωμα 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

Θερμική αντιστάθμιση τάσης φόρτισης μπαταρίας ΝΑΙ ΝΑΙ 

Έλεγχος αντίστασης κυκλώματος  μπαταρίας ΝΑΙ ΝΑΙ 

Ένδειξη χαμηλής τάσης μπαταρίας ΝΑΙ ΝΑΙ 

Προστασία μπαταρίας από την πλήρη αποφόρτιση ΝΑΙ ΝΑΙ 

Προστασία βραχυκυκλώματος των ακροδεκτών της μπαταρίας ΝΑΙ ΝΑΙ 

Ένδειξη τήξης ασφάλειας της μπαταρίας ΝΑΙ ΝΑΙ 

Ένδειξη  βλάβης του κυκλώματος φόρτισης ΝΑΙ ΝΑΙ 

Ένδειξη χαμηλής τάσης εξόδου ΝΑΙ ΝΑΙ 

Ένδειξη  υψηλής τάσης εξόδου ΝΑΙ ΝΑΙ 

Ένδειξη  βλάβης του τροφοδοτικού  ΝΑΙ ΝΑΙ 

Προστασία από υπερπήδηση τάσης ΝΑΙ ΝΑΙ 

Προστασία  από βραχυκύκλωμα ΝΑΙ ΝΑΙ 

Προστασία από υπερφόρτωση ΝΑΙ ΝΑΙ 

Έξοδος συγκεντρωτική βλαβών ALARM ΝΑΙ ΝΑΙ 

Έξοδος τεχνικού ελέγχου EPS ΝΑΙ ΝΑΙ 

Έξοδος τεχνικού ελέγχου APS ΝΑΙ ΝΑΙ 

Έξοδος τεχνικού ελέγχου PSU - ΝΑΙ 

Είσοδος συγκεντρωτική βλαβών EXTi - ΝΑΙ 

Οδηγούμενη έξοδος με ρελέ EXTo - ΝΑΙ 

Απομακρυσμένο τεστ μπαταριών - ΝΑΙ 

Έλεγχος τάσης στο δίκτυο τροφοδοσίας 230V AC - ΝΑΙ 

Οπτική σήμανση LCD - ΝΑΙ 

Tamper ανοίγματος ερμαρίου - ΝΑΙ 
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4. Τεχνική περιγραφή. 
 

          4.1. Γενική περιγραφή. 
 Το τροφοδοτικό εφεδρείας προορίζεται για αδιάλειπτη τροφοδοσία συσκευών σήμανσης πυρκαγιάς, 
συστημάτων ελέγχου εξάπλωσης καπνού και θερμότητας και συσκευών πυροπροστασίας και αυτοματισμού 
πυρκαγιάς που απαιτούν σταθεροποιημένη τάση 24V DC (±15%). Το τροφοδοτικό είναι εξοπλισμένο με δύο 
ανεξάρτητα προστατευόμενες εξόδους AUX1 και AUX2 που τροφοδοτούν με τάση 27,6V DC με  συνολική 
απόδοση ρεύματος: 
 

Συνεχόμενη λειτουργία 
Ρεύμα εξόδου Imax a=2A 

 
Στιγμιαία λειτουργία 

Ρεύμα εξόδου Imax b=3A 
 
 
  Σε περίπτωση διακοπής τάσης δικτύου ακολουθεί άμεση μετάβαση σε πηγή εφεδρικής τροφοδοσίας από 
μπαταρίες. Το τροφοδοτικό είναι τοποθετημένο σε μεταλλικό ερμάριο (χρώμα RAL 3001 - κόκκινο) με χώρο για 
μπαταρίες 2x17Ah/12V. Το τροφοδοτικό χρησιμοποιεί μπαταρίες κλειστού τύπου  μολύβδου – οξέος 
κατασκευασμένα με τεχνολογία  AGM ή τζελ. 

 

    4.2. Γενικό σχεδιάγραμμα. 
Το τροφοδοτικό σχεδιάστηκε βασισμένο  στην υψηλή απόδοση του κυκλώματος μετατροπέα DC/DC. 

Εφαρμοσμένο κύκλωμα μικροεπεξεργαστή είναι υπεύθυνο για την πλήρη διάγνωση παραμέτρων τροφοδοτικού 
και μπαταριών. Στο παρακάτω σχεδιάγραμμα απεικονίζεται το γενικό σχεδιάγραμμα τροφοδοτικού  με επιλεγμένα 
λειτουργικά τμήματα που έχουν ύψιστη σημασία για τη σωστή λειτουργία του. 

 
 

Σχεδ. 1. Γενικό σχεδιάγραμμα τροφοδοτικού.  
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4.3. Περιγραφή επιμέρους στοιχείων και σημείων συνδέσεων τροφοδοτικού  
 

Πίνακας 1. Τα επιμέρους στοιχεία πλακέτας pcb τροφοδοτικού ( σχ. 2). 
Στοιχείο 

Νο 
Περιγραφή 

 PANEL  – σύνδεση οπτικής σήμανσης 

 BUZER  – ηχητική σήμανση       (ενότητα 7.2.2) 

 Γέφυρα VEXT – πόλωση κυκλώματος EXTi      (ενότητα 6.6) 

 FBAT  –  ασφάλεια κυκλώματος μπαταριών,  F6,3A / 250V 

 FAUX1  –  ασφάλεια κυκλώματος εξόδου AUX1, F5A / 250V 

 FAUX2  –  ασφάλεια κυκλώματος εξόδου AUX2, F5A / 250V 

 SERIAL –  σύνδεση επικοινωνίας 

 

Γέφυρα  Z2  

–  προσωρινό μπλοκάρισμα ελέγχου μπαταρίας                                                                     (ενότητα 8.5) 
– μπλοκάρισμα εναλλαγής ρελέ EXTo μέσα από το πρόγραμμα PowerSecurity      (ενότητα 7.2.3) 

 OVP  –   οπτική σήμανση  ενεργοποίησης κυκλώματος υπέρτασης                     (ενότητα 6.9) 

 

Δίοδοι  LED – οπτική σήμανση: 
 
~AC~    –  τάση AC  
AUX1  –  τάση εξόδου AUX1 
AUX2  –  τάση εξόδου AUX2 
OVL  –  υπερφόρτωση τροφοδοτικού 
APS –  βλάβη μπαταριών 

 
 
PSU  – βλάβη τροφοδοτικού 
ALARM  – συγκεντρωτική βλάβη 
EXTi – κατάσταση εισόδου  EXTi 
EXTo –  κατάσταση εξόδου ρελέ EXTo 
LB  –  φόρτιση μπαταριών 

 

Ακροδέκτες: 
 
~AC~       – είσοδος τροφοδοσίας AC 
EPS  FLT – έξοδος ένδειξης απουσίας δικτύου AC  

 κατάσταση:  ανοικτό κύκλωμα=  βλάβη τροφοδοσίας AC 
 κατάσταση:  βραχυκύκλωμα   = τροφοδοσία AC - O.K. 
PSU FLT – έξοδος ένδειξης βλάβης τροφοδοτικού  

 κατάσταση:  ανοικτό κύκλωμα  = βλάβη 
 κατάσταση: βραχυκύκλωμα      = λειτουργία O.K.  
APS FLT – έξοδος ένδειξης βλάβης μπαταριών 

 κατάσταση:  ανοικτό κύκλωμα  = βλάβη μπαταριών 
 κατάσταση:  βραχυκύκλωμα     = μπαταρίες O.K.  
ALARM   – συγκεντρωτική έξοδος βλαβών - με ρελέ  
 ΠΡΟΣΟΧΗ! Στο σχεδιάγραμμα 2 η διάταξη των επαφών 

παρουσιάζει κατάσταση απουσίας τάσης ρελέ που σημαίνει 
σήμανση κατάστασης βλάβης. 

 
 
EXTo  – οδηγούμενη έξοδος ρελέ  
EXTi  – είσοδος συγκεντρωτική βλαβών 
 +BAT-    –  ακροδέκτες για σύνδεση 

μπαταριών                                                                                                                             
+AUX1-  –  έξοδος τροφοδοσίας AUX1  

 (+AUX1= +U, -AUX=GND) 
+AUX2-  – έξοδος τροφοδοσίας AUX2  

 (+AUX2= +U, -AUX=GND) 
 
 
 
 
 
 

 TAMPER – επαφή για το μικροδιακόπτη προστασίας δολιοφθοράς   (ενότητα 6.7) 

 Επαφή – για σύνδεση με πλακέτα φίλτρου EMC 

 

 
Σχ. 2. Κάτοψη πλακέτας τροφοδοτικού. 
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Πίνακας 2.  Επιμέρους στοιχεία πλακέτας  pcb του φίλτρου EMC ( σχ. 3). 

Στοιχείο Νο Περιγραφή 

 FMAIN ασφάλεια κυκλώματος τροφοδοσίας 230V, F3,15A / 250V 

  L-N  σύνδεση τροφοδοσίας   230V AC,  Σύνδεση γείωσης PE 

 Ακροδέκτης – για σύνδεση με πλακέτα τροφοδοτικού. 

 
 
 

 
 

Σχ. 3. Κάτοψη πλακέτας φίλτρου EMC.  
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Πίνακας 3. Επιμέρους στοιχεία τροφοδοτικού (σχ. 4). 

Στοιχείο Νο Περιγραφή 

 Μετασχηματιστής απομόνωσης 

 Πλακέτα τροφοδοτικού (πιν. 1, σχ. 2) 

 Αισθητήρας ελέγχου θερμοκρασίας μπαταριών 

 
Χώρος για τοποθέτηση επιπρόσθετης μονάδας: 
INTR, INTE, INTW 

         Χώρος για τοποθέτηση μονάδας ασφαλειών  EN54-LB4 ή EN54-LB8 

 TAMPER;  μικροδιακόπτης (επαφές) προστασίας δολιοφθοράς (NC) 

 Μονάδα φίλτρου EMC (πιν. 2, σχ. 3) 

 Μπαταρίες 2x17Ah 

 Πρεσαρισμένες θέσεις για εγκατάσταση στυπιοθλιπτών 

 
Πρεσαρισμένες θέσεις για εγκατάσταση στυπιοθλίπτη (κεραία WiFi ή καλώδιο 
επικοινωνίας  με το  interface 

 Πρεσαρισμένες θέσεις για εισαγωγή εντοιχιζόμενων καλωδιώσεων 

 Κλειδαριά 

 Ακροδέκτες μπαταρίας; θετικό: +BAT = κόκκινο, αρνητικό: - BAT = μαύρο 

 

 
Σχ.4. Κάτοψη τροφοδοτικού.  
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5. Εγκατασταση. 
 

     5.1. Προϋποθεσεις. 
 Το τροφοδοτικό εφεδρείας προορίζεται για την εγκατάσταση από εξειδικευμένο προσωπικό που έχει 

απαιτούμενη άδεια (προϋποθέσεις που απαιτούνται σε κάθε χώρα) και πιστοποίηση για συνδέσεις (παρεμβάσεις) 
στις εγκαταστάσεις 230V AC και εγκαταστάσεις χαμηλής τάσης. 

Επειδή το τροφοδοτικό είναι σχεδιασμένο για συνεχόμενη λειτουργία, δεν διαθέτει διακόπτη τροφοδοσίας 
και για το λόγο αυτό πρέπει να εξασφαλιστεί η κατάλληλη προστασία υπερφόρτωσης του κυκλώματος 
τροφοδοσίας. Επίσης πρέπει να ενημερωθεί ο χρήστης για τον τρόπο αποσύνδεσης του τροφοδοτικού από την  
τάση δικτύου (συνήθως με τον καθορισμό και σήμανσης κατάλληλης ασφάλειας στο ερμάριο ασφαλειών). Η 
ηλεκτρική εγκατάσταση θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και κανονισμούς. Το τροφοδοτικό 
πρέπει να λειτουργεί σε κάθετη θέση έτσι ώστε να έχει εξασφαλιστεί η ελεύθερη ροή αέρα από τα ανοίγματα 
αερισμού του ερμαρίου. 

Δεδομένου ότι το τροφοδοτικό διεξάγει επαναλαμβανόμενα τεστ μπαταριών κατά τα οποία μετριέται η 
αντίσταση των συνδέσεων για αυτό πρέπει προσεκτικά να  συνδεθούν τα καλώδια στις μπαταρίες. Τα καλώδια 
σύνδεσης πρέπει να είναι σταθερά βιδωμένα στους ακροδέκτες από τη μεριά  των μπαταριών όπως και στη 
σύνδεση του τροφοδοτικού. 

Στα πλαϊνά του ερμαρίου υπάρχουν πρεσαρισμένες θέσεις τις οποίες μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για 
εισαγωγή καλωδιώσεων εγκατάστασης. Πρεσαρισμένη θέση στην οποία θα τοποθετηθεί στυπιοθλίπτης πρέπει να 
ανοιχτεί με αμβλύ εργαλείο χτυπώντας έντονα από την εξωτερική πλευρά του ερμαρίου. Ακολούθως στην οπή 
προσεκτικά  τοποθετούμε στυπιοθλίπτες για προστασία τροφοδοτικού από εισχώρηση νερού στο εσωτερικό του.   

 
Σχ. 5. Τρόπος ανοίγματος οπής για τοποθέτηση στυπιοθλίπτη. 

 
Στον εξοπλισμό του τροφοδοτικού περιλαμβάνονται στυπιοθλίπτες PG9 και PG11. Το μέγεθος του 

στυπιοθλίπτη το επιλέγουμε ανάλογα με  τη διάμετρο του καλωδίου που χρησιμοποιείται. Από έναν στυπιοθλίπτη 
μπορεί να εισαχθεί μόνο ένα καλώδιο.  

 

 
Σχ. 6. Προτεινόμενοι διάμετροι καλωδίων τροφοδοσίας για τους στυπιοθλίπτες PG9 και PG11. 

 
 Το τροφοδοτικό διαθέτει προστασία πρόσβασης στο μενού διαμόρφωσης με δύο επίπεδα 
κωδικών πρόσβασης. Εάν στη διάρκεια εγκατάστασης απαιτείται τροποποίηση εργοστασιακών 
ρυθμίσεων θα πρέπει να ξεκλειδωθεί η πρόσβαση με εισαγωγή κωδικού εγκαταστάτη –  πίνακας 5 και 
κεφάλαιο 7.1. 

 

5.2. Διαδικασία εγκατάστασης.  
 

 
ΠΡΟΣΟΧΗ! 
Πριν από την εγκατάσταση θα πρέπει να γίνει έλεγχος διακοπής τάσης τροφοδοσίας 230V AC. 
 Για την αποσύνδεση της τροφοδοσίας πρέπει να χρησιμοποιηθεί εξωτερικός διακόπτης 
όπου η απόσταση μεταξύ επαφών όλων των πόλων σε κατάσταση αποσύνδεσης πρέπει να είναι 
τουλάχιστον 3 χιλ. 
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1. Στερεώστε το τροφοδοτικό στην προεπιλεγμένη θέση στον τοίχο χρησιμοποιώντας ειδικά μεταλλικά 
μπουλόνια διαστολής. Δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν μπουλόνια PCV. 

2. Συνδέστε τα καλώδια τροφοδοσίας 230V AC στους ακροδέκτες L-N του τροφοδοτικού. Συνδέστε τη 
γείωση στον ακροδέκτη με σήμανση PE. Η σύνδεση πρέπει να γίνει με καλώδιο τριών αγωγών (με κίτρινο-
πράσινο αγωγό προστασίας PE). 

        
 

Με ιδιαίτερη σχολαστικότητα συνδέουμε το κύκλωμα προστασίας από ηλεκτροπληξία: ο κίτρινο-
πράσινος αγωγός προστασίας του καλωδίου τροφοδοσίας πρέπει να συνδεθεί από τη μία μεριά στον 
ακροδέκτη με σήμανση PE στο ερμάριο του τροφοδοτικού. Η λειτουργία του τροφοδοτικού χωρίς 
σωστή εγκατάσταση του κυκλώματος προστασίας ηλεκτροπληξίας είναι ΑΝΕΠΙΤΡΕΠΤΗ! Κίνδυνος 
βλάβης συσκευών και ηλεκτροπληξίας. 

 

3. Συνδέστε τα καλώδια συσκευών στους ακροδέκτες εξόδων AUX1 και AUX2 της πλακέτας του 
τροφοδοτικού. 

4. Εάν χρειάζεται συνδέστε τα καλώδια συσκευών στους ακροδέκτες εξόδων και εισόδων ελέγχου με ένδειξη: 
- ALARM, έξοδος ελέγχου συγκεντρωτικής βλάβης τροφοδοτικού 
- EPS FLT, έξοδος - απουσίας δικτύου AC 
- PSU FLT, έξοδος - βλάβης τροφοδοτικού. 
- APS FLT, έξοδος - βλάβης μπαταριών 
- EXTi, είσοδος - συγκεντρωτικής βλάβης 

5. Εγκατάσταση των μπαταριών στην προκαθορισμένη θέση του ερμαρίου (σχ. 4). Συνδέστε τις μπαταρίες 
με την πλακέτα του τροφοδοτικού, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην τήρηση της σωστής πολικότητας.  Οι 
μπαταρίες να συνδεθούν σειριακά χρησιμοποιώντας ειδικό καλώδιο που περιλαμβάνεται στον εξοπλισμό 
του τροφοδοτικού.  

6. Να τροφοδοτήσετε την εγκατάσταση με  230V AC. Θα πρέπει να έχουν ανάψει οι αντίστοιχες δίοδοι στην 
πλακέτα του τροφοδοτικού: πράσινη AC και πράσινη  AUX1 και AUX2.  Δίοδος πράσινη LB πρέπει να 
φωτίζει κατά τη διάρκεια της φόρτισης.  

7. Να γίνει έλεγχος κατανάλωσης ρεύματος από τις συσκευές, λαμβάνοντας υπόψη το ρεύμα φόρτισης της 
μπαταρίας ώστε να μην υπερβεί τη συνολική απόδοση ρεύματος του τροφοδοτικού (παράγραφος 4.1). 

8. Μετά τους ελέγχους και τη δοκιμή λειτουργίας κλείστε το πορτάκι του τροφοδοτικού. 

 
 Πίνακας 4. Παράμεροι χρήσης. 

Περιβαλλοντική κατηγορία EN 12101-10:2007 2 

Θερμοκρασία λειτουργίας -5ºC...+75ºC  

Θερμοκρασία αποθήκευσης -25ºC...+60ºC 

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

Ημιτονοειδείς ταλαντώσεις κατά τη λειτουργία: 
 10 ÷ 50Hz 
 50 ÷ 150Hz 

 
0,1g 
0,5g 

Κραδασμοί κατά τη λειτουργία 0,5J 

Άμεση έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία Μη αποδεκτή 

Δονήσεις και κραδασμοί κατά τη μεταφορά Βάσει  του κανονισμού PN-83/T-42106 

 
 Πίνακας 5. Εργοστασιακή ρύθμιση του τροφοδοτικού. 

Χρόνος σήμανσης απουσίας δικτύου EPS 10s  ενότητα 7.2.4 
Ηχητική σήμανση Ενεργοποιημένη ενότητα 7.2.2 
Έξοδος  EXTo Απενεργοποιημένη  ενότητα 7.2.3 
Διεύθυνση επικοινωνίας  1  ενότητα 7.2.5 
Μεταφορά 115.2k 8E1  ενότητα 7.2.6 
Φωτεινότητα οθόνης Συνεχής – 50%  ενότητα 7.3.4 
Αναβόσβημα φωτεινότητας οθόνης σε 
βλάβη 

Ενεργοποιημένη  ενότητα 7.3.4 

Κωδικοί: 
 - χρήστη 
 - εγκαταστάτη 
 - κλείδωμα πληκτρολογίου 

 
1111 
1234 
ΟΧΙ 

 ενότητα 7.1 
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6. Λειτουργίες. 
 

     6.1. Πίνακας ελέγχου.  
Το τροφοδοτικό είναι εξοπλισμένο  με πίνακα με πλήκτρα και οθόνη  LCD που δίνει τη δυνατότητα  

ανάγνωσης όλων των διαθέσιμων ηλεκτρικών παραμέτρων. Με τα πλήκτρα του πίνακα επιλέγεται και 
επικυρώνεται η παράμετρος η οποία εμφανίζεται. 

 

 

Σχ. 7. Πίνακας ελέγχου. 
 
 

Πίνακας 6. Περιγραφή πλήκτρων και διόδων του πίνακα LCD. 

 

- μετακίνηση του δείκτη στην οθόνη 
- επιλογή διαδοχικών οθονών   

 

 
- επιβεβαίωση επιλογής 
 

 

- έξοδο από τη διαδικασία χωρίς αλλαγή της ρύθμισης 
- είσοδος στη διαδικασία του μενού επισκόπησης  

 
- δίοδος LED πράσινη – σήμανση παρουσίας τάσης 230V AC 

 

- δίοδος LED AUX1 πράσινη - σήμανση παρουσίας τάσης στην έξοδο AUX1 
τροφοδοτικού 

 

- δίοδος LED AUX2 πράσινη - σήμανση παρουσίας τάσης στην έξοδο AUX2 
τροφοδοτικού 

 
- δίοδος LED ALARM κίτρινη - σήμανση συγκεντρωτικής βλάβης τροφοδοτικού 
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     6.2. Αρχική σύνδεση τροφοδοτικού – οθόνη επιλογής γλώσσας μηνυμάτων. 
Μια φορά, στην αρχική σύνδεση του τροφοδοτικού στο δίκτυο τροφοδοσίας, στην προβαλλόμενη  οθόνη 

θα εμφανιστεί δυνατότητα επιλογής γλώσσας μηνυμάτων.  
Επιλέγουμε χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα „<”  ή „>” τα οποία μετακινούν τα πεδία των διαθέσιμων γλωσσών. Μετά 
την επιλογή της γλώσσας μηνυμάτων την επιβεβαιώνουμε με το πάτημα του πλήκτρου „SET” όπου θα εμφανιστεί 
η κεντρική οθόνη. 

 
Σχ. 8. Οθόνη επιλογής γλώσσας μηνυμάτων. 

 
 Αν δεν γίνει αρχικά η επιλογή γλώσσας μηνυμάτων υπάρχει δυνατότητα να γίνει στην επόμενη 
ενεργοποίηση του τροφοδοτικού.  Αν έχει γίνει ήδη η επιλογή τότε η αλλαγή γλώσσας μηνυμάτων 
πραγματοποιείται σύμφωνα  με την περιγραφή στην ενότητα 7.3.1. 

Την οθόνη επιλογής γλώσσας μηνυμάτων μπορούμε να την εμφανίσουμε πιέζοντας ταυτόχρονα τα πλήκτρα  
„<”  και „>” για τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα. 
 

     6.3. Κεντρική οθόνη LCD. 
 Η Κεντρική οθόνη LCD εμφανίζει τις βασικές ηλεκτρικές παραμέτρους και πληροφορίες για την κατάσταση 
του τροφοδοτικού. 

 
Σχ. 9. Κεντρική οθόνη. 

 
Για την τάση η ακρίβεια μέτρησης είναι της τάξεως: 0.1V  και για το  ρεύμα: 0.1A. Οι 

εμφανιζόμενες τιμές τάσεων και ρευμάτων πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ενδεικτικά και αν απαιτείται 
μεγαλύτερη ακρίβεια μέτρησης  στην ανάγνωση πρέπει να χρησιμοποιηθεί πολύμετρο. 

 
     Πίνακας 7. Περιγραφή συμβόλων κεντρικής οθόνης. 

Πεδίο οθόνης Κατάσταση λειτουργίας Κατάσταση βλαβών 

 

Η ένδειξη απεικονίζει  τη  μετρημένη 
τάση δικτύου  230V 

Αναβοσβήνει το σύμβολο „AC” 

 

Πληροφορίες για την τρέχουσα τάση 
στις εξόδους  AUX1 και AUX2 και 

συνολικής κατανάλωσης ρεύματος. 

Αναβοσβήνει η παράμετρος υπέρβασης 
επιτρεπτής τιμής. 

 

Πληροφορίες για την τρέχουσα 
κατάσταση φόρτισης μπαταριών 

Αναβοσβήνει το γραφικό σύμβολο. 

  

Η τιμή στο εσωτερικό του συμβόλου 
πληροφορεί για τη μέγιστη απόδοση 

του τροφοδοτικού. 
 

Θα εμφανιστεί  αναβοσβήνοντας το 
σύμβολο προειδοποίησης 

  Σύμβολο ασφάλειας – αναβοσβήνει 

 
Ρολόι 
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     6.4. Πληροφορίες  στον πίνακα LCD.  
   

6.4.1. Μενού επισκόπησης. 
Πιέζοντας το πλήκτρο  „ESC” στο κάτω μέρος της οθόνης εμφανίζεται το μενού επισκόπησης το οποίο 

επιτρέπει την επιλογή  μίας από τις τέσσερεις διαθέσιμες οθόνες τροφοδοτικού.  
Για να επιλέξουμε την κατάλληλη οθόνη πρέπει χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα με τα βελάκια  „<” η „>” να 
επισημάνουμε το απαιτούμενο πεδίο και  να επιβεβαιώσουμε την επιλογή με το πλήκτρο „SET”.  
 

 
 

 - τρέχουσες παράμετροι τροφοδοτικού 
 ( ενότητα 6.4.2) 
  

 
 
 
 

 
 

 - τρέχουσες βλάβες τροφοδοτικού 
 ( ενότητα 6.4.3) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 - ιστορικό παραμέτρων τροφοδοτικού  
 ( ενότητα 6.4.4) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - ιστορικό συμβάντων   
( ενότητα 6.4.5) 
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                          6.4.2. Οθόνη – οι τρέχουσες παράμετροι  
Για να ρυθμίσουμε την οθόνη πρέπει να πιέσουμε το πλήκτρο  „ESC”, με τα βελάκια „<” η „>” επιλέγουμε 

την εικόνα  και στη συνέχεια την επιβεβαιώνουμε με το πλήκτρο „SET”.  
Η οθόνη εμφανίζει τις ηλεκτρικές παραμέτρους κα την κατάσταση εξόδων ελέγχου κατά τη λειτουργία του 

τροφοδοτικού. Το φωτισμένο στοιχείο σημαίνει ενεργή κατάσταση και αντικατοπτρίζει την κατάσταση διόδων  LED 
στο pcb του τροφοδοτικού ( πίνακας 1, [10]). 

 

 
 

Σχ. 10. Οθόνη – οι παράμετροι τροφοδοτικού.  
 

Πίνακας 8. Περιγραφή γραφικών συμβόλων οθόνης- οι παράμετροι τροφοδοτικού. 

Πεδίο οθόνης Περιγραφή 
Επιπρόσθετες 
πληροφορίες 

 
- Σήμανση παρουσίας τάσης 230V AC   
(φωτισμένη = η τρέχουσα τροφοδοσία δικτύου 230V AC) 

 ενότητα 7.2.4 

 
- Σήμανση φόρτισης μπαταριών 
(τονισμένη = φόρτιση μπαταριών) 

 

 

- Σήμανση υπερφόρτωσης τροφοδοτικού 
(φωτισμένη = το τροφοδοτικό υπερφορτωμένο) 
-Ένδειξη υπέρβασης ρεύματος „Imax a”   
(αναβοσβήνει = υπέρβαση „Imax a”) 

 ενότητες: 
6.10,  
6.11 

 
-Σήμανση βλάβης τροφοδοτικού    
(φωτισμένη = βλάβη τροφοδοτικού) 

 ενότητες: 
6.4.6  
6.5 

 
-Σήμανση βλάβης μπαταριών  
(φωτισμένη = βλάβη μπαταριών)  

 ενότητες: 
6.4.6  
6.5 

 
-Σήμανση κατάστασης εισόδου EXTi   
(φωτισμένη = είσοδος EXTi ενεργή) 

ενότητες: 
6.4.6  
6.6 

 

Οι τρέχουσες ηλεκτρικές παράμετροι τροφοδοτικού: 
  UAC – τάση δικτύου τροφοδοσίας (230V AC) 
  UBAT  – τάση μπαταριών 
  TBAT  – θερμοκρασία μπαταριών 
  RBAT  – αντίσταση κυκλώματος μπαταρίας 
  UAUX1  – τάση εξόδου AUX1 
  UAUX2  – τάση εξόδου AUX2 
  IAUX – συνολικό ρεύμα εξόδου 

ενότητες: 
6.4.4 

 

 

Κατάσταση εξόδων ελέγχου τροφοδοτικού: 
 EPS- ένδειξη παρουσίας τάσης AC  

        κατάσταση:  ανοικτό κύκλωμα  = βλάβη τροφοδοσίας AC  
          κατάσταση:  βραχυκύκλωμα  = τροφοδοσία AC – O.K. 

 PSU- ένδειξη βλάβης τροφοδοτικού  
             κατάσταση:  ανοικτό κύκλωμα  = βλάβη τροφοδοτικού 
     κατάσταση:  βραχυκύκλωμα = λειτουργία τροφοδοτικούO.K. 
 APS – ένδειξη βλάβης μπαταριών 
   κατάσταση:  ανοικτό κύκλωμα  = βλάβη μπαταριών 
     κατάσταση:  βραχυκύκλωμα = μπαταρίες  O.K. 
 ALARM –ένδειξη συγκεντρωτικής βλάβης  
   ΠΡΟΣΟΧΗ! Η διάταξη των επαφών παρουσιάζει κατάσταση                 
απουσίας τάσης ρελέ που αντιστοιχεί στην ένδειξη κατάστασης βλάβης. 

 EXTo - ένδειξη κατάστασης εξόδου από ρελέ 

ενότητες: 
6.4.6  
6.5 

 Κατάσταση εισόδου TAMPER (φωτισμένη = ενεργή είσοδος)  ενότητες: 6.7 

       



www.pulsar.pl     EN54-3A17LCD                   RED POWER 

 

 

17 

6.4.3. Οθόνη – τρέχουσες βλάβες  
Σε περίπτωση που θα παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια λειτουργίας μη έγκυρες ηλεκτρικές παράμετροι το 

τροφοδοτικό θα σηματοδοτεί τη βλάβη εμφανίζοντας το κατάλληλο μήνυμα στην οθόνη  LCD, φωτίζοντας τη δίοδο 
LED ALARM στον πίνακα, ενεργοποιώντας την ηχητική σήμανση (εκτός εάν είναι απενεργοποιημένο) και 
αλλάζοντας την κατάσταση ανάλογης εξόδου ελέγχου. 

 

 
Σχ. 11. Μήνυμα με ένδειξη τήξης της ασφάλειας στην έξοδο AUX2. 

 
Στη συγκεκριμένη στιγμή μπορούν να παρουσιαστούν ταυτόχρονα και άλλες βλάβες. Για να ελέγξουμε ποιες 

βλάβες είναι αυτές θα πρέπει να μεταβούμε στην οθόνη επισκόπησης τρεχουσών βλαβών. 

Για αυτό το λόγο πιέστε το πλήκτρο „ESC”, με βελάκια „<” ή „>”  επιλέξτε εικόνα  και  επιβεβαιώστε την 
επιλογή με το κουμπί „SET”. 

 

 
 

Σχ. 12. Οθόνη – τρέχουσες βλάβες τροφοδοτικού. 
 
 Στην οθόνη θα εμφανιστούν κωδικοί και περιγραφή όλων των βλαβών. Η σειρά κατάταξης των βλαβών στην 

λίστα είναι ανάλογη με τη σημαντικότητά τους. Οι πρώτες στη σειρά εμφανιζόμενες βλάβες έχουν τη μεγαλύτερη 
προτεραιότητα.   

Εάν συμβαίνουν ταυτόχρονα πάνω από πέντε συμβάντα συναγερμού τότε η επισκόπηση των περαιτέρω 
θα είναι προσβάσιμη  στο επόμενο παράθυρο όπου η μετάβαση γίνεται με το πλήκτρο και το βελάκι „<” ή „>”. 

 

            6.4.4. Οθόνη – ιστορικό παραμέτρων  

Για να ρυθμίσουμε την οθόνη πιέστε το πλήκτρο „ESC”, με βελάκια „<” ή „>” επιλέξτε την εικόνα  και 
στη συνέχεια επιβεβαιώστε με το πλήκτρο „SET”. 

 

 
 

Σχ. 13. Οθόνη – ιστορικό παραμέτρων τροφοδοτικού. 
 

Στην κανονική κατάσταση λειτουργίας το τροφοδοτικό καταγράφει τις τιμές τάσης και ρεύματος στα κυκλώματα 
εξόδων και τα αποθηκεύει στην εσωτερική σταθερή μνήμη. Η καταγραφή εκτελείται ανά 5 λεπτά και η μνήμη 
επαρκεί για 6144 καταχωρίσεις. Στη μνήμη η εγγραφή είναι κυκλική - μετά το πλήρωμα καταγράφονται τα 
καινούρια στοιχεία αντικαθιστώντας τα παλιότερα. 

Η οθόνη ιστορικού παραμέτρων του τροφοδοτικού δίνει τη δυνατότητα ανάγνωσης καταγεγραμμένων στη 
μνήμη παραμέτρων και την παρακολούθηση των τιμών στο διάγραμμα της οθόνης.  Η οθόνη αποτελείται από 
άξονα χρόνου τοποθετημένο οριζόντια στο κάτω μέρος του διαγράμματος και άξονα τιμών επιλεγμένης 
παραμέτρου τοποθετημένου κάθετα στην αριστερή πλευρά. Με τα πλήκτρα „<” και „>” μπορούμε να μετακινούμε 
τον κέρσορα σε διάφορες χρονικές θέσεις του διαγράμματος διαβάζοντας την τιμή της υποδεικνυόμενης 
καταγεγραμμένης μέτρησης.              
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Σχ. 14. Οθόνη ιστορικού παραμέτρων τροφοδοτικού. 
 

Για να γίνει αλλαγή προβολής καταγεγραμμένης παραμέτρου πρέπει να τονιστεί η ονομασία του πατώντας 
το πλήκτρο „SET” και στη συνέχεια με τα πλήκτρα  „<” ή „>” να γίνει επιλογή της επιθυμητής παραμέτρου. 
Πατώντας ξανά το πλήκτρο   „SET” θα τονιστεί το χρονικό εύρος του γραφήματος το οποίο επίσης μπορεί να 
αλλάξει με τα πλήκτρα  „<” ή „>”. Όταν ξαναπατήσουμε το  πλήκτρου  „SET” θα μας επιτραπεί η μετακίνηση του 
κέρσορα (κάθετη διακεκομμένη γραμμή στο γράφημα) με τη βοήθεια των  πλήκτρων „<” και  „>” στον άξονα 
χρόνου. Επίσης θα τονιστούν οι τρέχουσες τιμές επιλεγμένης παραμέτρου και ο χρόνος καταγραφής 
υποδεικνυόμενος από τον κέρσορα. 

 
Από τα διαθέσιμα στοιχεία στο διάγραμμα μπορούμε να δούμε τιμές: 
- στιγμιαίες – η καταγεγραμμένη τιμή στο τέλος του κύκλου μετρήσεων 
- ελάχιστες –  η μικρότερη καταγεγραμμένη τιμή κατά τη διάρκεια των  5 λεπτών 
- μέγιστες – η μεγαλύτερη καταγεγραμμένη τιμή κατά τη διάρκεια των  5 λεπτών 
των εξής παραμέτρων: 

 
- UAC   - τάση δικτύου τροφοδοσίας (230V AC) 
- UAC MIN - τάση δικτύου τροφοδοσίας  - ελάχιστη 
- UAC MAX - τάση δικτύου τροφοδοσίας - μέγιστη 
 
- UAUX1   - τάση εξόδου  AUX1 
- UAUX1 MIN - τάση εξόδου  AUX1 ελάχιστη 
- UAUX1 MAX - τάση εξόδου  AUX1 μέγιστη  
 
- UAUX2   - τάση εξόδου  AUX2 
- UAUX2 MIN - τάση εξόδου  AUX2 ελάχιστη 
- UAUX2 MAX - τάση εξόδου  AUX2 μέγιστη 
 
- IAUX  - ρεύμα εξόδου  
- IAUX MIN - ρεύμα εξόδου ελάχιστο 
- IAUX MAX - ρεύμα εξόδου μέγιστο 
 
- UBAT   - τάση μπαταριών 
- UBAT MIN - τάση μπαταριών ελάχιστη 
- UBAT MAX - τάση μπαταριών μέγιστη  
 
- TBAT   - θερμοκρασία μπαταριών  
- TBAT MIN - θερμοκρασία μπαταριών, ελάχιστη 
- TBAT MAX - θερμοκρασία μπαταριών, μέγιστη 
 
- RBAT   - αντίσταση κυκλώματος μπαταρίας 
 
 Για να γίνει με βέλτιστο τρόπο η ανάγνωση και η ανάλυση  προβαλλόμενων τιμών στο διάγραμμα, στον 
κάτω άξονα μπορούμε να αλλάζουμε το χρονικό εύρος παραθύρου του διαγράμματος. Είναι διαθέσιμα τα 
ακόλουθα χρονικά περιθώρια: 
<8h> - οκτάωρο  
<24h> - εικοσιτετράωρο  
<2days> - 2 ημέρες 
< week> - εβδομαδιαίο  
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6.4.5. Οθόνη – ιστορικό συμβάντων  
Σε περίπτωση που παρουσιαστούν, κατά τη διάρκεια της  λειτουργίας, μη έγκυρες ηλεκτρικές παράμετροι 

το τροφοδοτικό σηματοδοτεί τη βλάβη εμφανίζοντας το κατάλληλο μήνυμα κυκλικά, αναβοσβήνοντας την οθόνη 
LCD, φωτίζοντας τη δίοδο LED ALARM στον πίνακα και ενεργοποιώντας ηχητικό σήμα (εκτός εάν είναι 
απενεργοποιημένο). Επίσης θα ενεργοποιηθούν οι ανάλογοι  έξοδοι ελέγχου. 

Για να ρυθμιστεί η οθόνη ιστορικό συμβάντων πρέπει να πιεστεί το πλήκτρο  „ESC”, με βελάκια „<” ή  „>” 

να επιλεγεί η εικόνα   και να επιβεβαιωθεί η επιλογή με το πλήκτρο„SET”. 
 

 
 

Σχ. 15. Οθόνη - ιστορικό συμβάντων. 
 
Η Οθόνη - ιστορικό συμβάντων του τροφοδοτικού επιτρέπει την ανασκόπηση καταγεγραμμένων 

συμβάντων από το εσωτερικό διαγνωστικό σύστημα. Στη μνήμη μπορούν να καταγραφούν 2048 συμβάντα με 
πληροφορίες για το είδος βλάβης, το χρόνο εκδήλωσης και τιμών άλλων ηλεκτρικών παραμέτρων. Επιπροσθέτως, 
βάσει ανάγνωσης των παραμέτρων το διαγνωστικό σύστημα αποδίδει τον ανάλογο κωδικό με το συγκεκριμένο 
συμβάν.  

Στο ιστορικό λειτουργίας μπορεί να γίνει περιήγηση με το πλήκτρα „<” ή „>”. Στο ιστορικό συμβάντων 
μπορεί να γίνει περιήγηση με δύο διαφορετικές διαδικασίες: περιληπτική  (ημερομηνία, χρόνος, κωδικός και 
περιγραφή βλάβης) ή με ολοκληρωμένη διαδικασία με επιπρόσθετες πληροφορίες για τις ηλεκτρικές τιμές και για 
τις καταστάσεις στις εισόδους και εξόδους. Η μετάβαση  από τη μία στην άλλη διαδικασία γίνεται χρησιμοποιώντας 
το πλήκτρο  „SET”.  

 

                
 

Σχ. 16. Περιγραφή οθόνης ιστορικού συμβάντων. 
 
Στην ενότητα  6.4.6 καταρτίστηκαν όλοι οι κωδικοί συμβάντων που μπορούν να παρουσιαστούν κατά τη 

λειτουργία του τροφοδοτικού. Στους ανάλογους κωδικούς αντιστοιχεί ανάλογη οπτική σήμανση στον πίνακα, 
ακουστικό σήμα και ενεργοποίηση του ανάλογου εξόδου ελέγχου. 

 
Στο ιστορικό του καινούριου τροφοδοτικού υπάρχουν καταγεγραμμένα συμβάντα από τα τεστ 
λειτουργικότητας στο στάδιο της παραγωγής. 
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           6.4.6. Κατάλογος κωδικών βλαβών και των πληροφοριακών μηνυμάτων. 
Το τροφοδοτικό δίνει σήμα για την κατάσταση λειτουργίας του με τον ανάλογο κωδικό. Οι  κωδικοί 

χωρίζονται σε δύο ομάδες: με αρχικό γράμμα  „F” και „I”. 
Οι κωδικοί που ξεκινούν από το γράμμα „F” ενημερώνουν για την εμφάνιση της βλάβης. Ενώ οι κωδικοί με 

το αρχικό γράμμα  „I” πληροφορούν για την κανονική κατάσταση λειτουργίας του τροφοδοτικού ή για την 
αποκατάσταση της βλάβης που έχει σχέση πχ. με την αλλαγή  της ασφάλειας  „I03 – ασφάλεια BAT αλλάχθηκε”. 
 
 Πίνακας 9. Κατάλογος κωδικών βλαβών του τροφοδοτικού. 

Κωδικός 
βλάβης 

Μήνυμα 
Ενεργοποίηση 

εξόδων ελέγχου 
Αιτίες, παρατηρήσεις 

Επιπλέον 
πληροφορίες 

F01 
Απουσία τροφοδοσίας 
AC! 

EPS FLT 
ALARM 

- Απουσία τάσης δικτύου AC 
- Καμένη ασφάλεια δικτύου FMAIN 

 

F02 
Ασφάλεια  AUX1! PSU FLT 

ALARM 

- Καμένη ασφάλεια  FAUX1   

Ασφάλεια AUX2! - Καμένη ασφάλεια  FAUX2   

F03 Ασφάλεια BAT!  
APS FLT 
ALARM 

- Καμένη ασφάλεια  FBAT 
- Βραχυκύκλωμα στο κύκλωμα μπαταρίας  
- Βραχυκύκλωμα στο κύκλωμα εξόδων  AUX1 ή 
AUX2 

 

F04 Υπερφόρτωση εξόδου! 
PSU FLT 
ALARM 

- Υπερφόρτωση τροφοδοτικού 
ενότητα 6.10 

F05 
Ανεπαρκής φόρτιση 
μπαταρίας! 

APS FLT 
ALARM 

- Οι μπαταρίες αναλώθηκαν 
- Ανεπαρκής φόρτιση μπαταριών 

 ενότητα 8 

F06 
Υψηλή τάση AUX1! PSU FLT  

ALARM 
- Η τάση εξόδου μεγαλύτερη των 29.2V 

 

Υψηλή τάση AUX2!  

F08 
Βλάβη κυκλώματος 
φόρτισης 

PSU FLT 
ALARM 

- Η τάση εξόδου τροφοδοτικού  ρυθμισμένη κάτω 
των 26V 
- Βλάβη κυκλώματος φόρτισης τροφοδοτικού 

 

F09 
Χαμηλή τάση AUX1! PSU FLT 

ALARM 
- Τάση εξόδου μικρότερη  των 26V 

 

Χαμηλή τάση AUX2!  

F10 Χαμηλή τάση μπαταρίας! 
APS FLT 
ALARM 

- Η τάση μπαταριών έπεσε κάτω των  23V (σε 
λειτουργία με μπαταρίες )  

 

F11 
Χαμηλή τάση μπαταρίας - 
απενεργοποίηση! 

APS FLT 
ALARM 

- Η τάση μπαταριών έπεσε κάτω των 20V (σε 
λειτουργία με μπαταρίες) 

 ενότητα 8.4 

F12 Είσοδος εξωτερική EXT! ALARM 
- Ενεργοποίηση εισόδου συγκεντρωτικής βλάβης 
EXTi 

 ενότητα 6.6 

F14 
Βλάβη αισθητήρα 
θερμοκρασίας ! 

PSU FLT 
ALARM 

- Ελαττωματικός αισθητήρας  θερμοκρασίας 
- Αποσυνδεδεμένος αισθητήρας θερμοκρασίας 

 ενότητα 8.7 

F15 
Υψηλή θερμοκρασία 
μπαταρίας! 

PSU FLT 
ALARM 

- Πολύ υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος του 
τροφοδοτικού 
- Μπαταρίες υπερφορτισμένες. 
- Μπαταρίες κατεστραμμένες. 

 ενότητα 8.7 

F16 Απουσία μπαταρίας! 
APS FLT 
ALARM 

- Οι μπαταρίες δεν έχουν συνδεθεί 
ενότητα 8.1 

F17 Ελαττωματική μπαταρία  
APS FLT 
ALARM 

- Οι μπαταρίες βαθιά αποφορτισμένες,  η τάση 
κάτω των 20V 

ενότητα 8 

F18 
Υψηλή αντίσταση 
κυκλώματος μπαταρίας 

APS FLT 
ALARM 

- Οι μπαταρίες αναλώθηκαν 
- Κακή επαφή  στα καλώδια σύνδεσης των 
μπαταριών 

 ενότητα 8.6 

F19 Υψηλή τάση AC! 
PSU FLT 
ALARM 

- Η τάση δικτύου μεγαλύτερη των 254V AC 
 

F20 Χαμηλή τάση AC! 
PSU FLT 
ALARM 

- Τάση δικτύου μικρότερη των  195V AC 
 

F21 
Το πορτάκι του 
τροφοδοτικού ανοικτό! 

PSU FLT 
ALARM 

  
 ενότητα 6.7 

F50-F54 
Εσωτερική βλάβη 
τροφοδοτικού. 

PSU FLT 
ALARM 

- Κωδικοί υπηρεσιών ( service) 
 

F60 Απουσία επικοινωνίας  
PSU FLT 
ALARM 

- Απουσία επικοινωνίας με την κονσόλα LCD 
 

F61-F64 Βλάβη κονσόλας  LCD 
PSU FLT 
ALARM 

- Κωδικοί service 
 

F65 
Πρόσβαση 
ξεμπλοκαρισμένη  

 -  Εεμπλοκάρισμα κωδικών πρόσβασης 
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     Πίνακας 10. Κατάλογος κωδικών των μηνυμάτων του τροφοδοτικού. 

Κωδικός 
μηνύματος 

Περιγραφή 

I00 Εκκίνηση τροφοδοτικού 

I01 Επαναφορά τροφοδοσίας AC 

I02 
Ασφάλεια AUX1 αλλαγμένη 

Ασφάλεια AUX2 αλλαγμένη 

I03 Ασφάλεια  BAT αλλαγμένη 

I04 Μπαταρία συνδεδεμένη 

I05 Μπαταρία με καλή απόδοση 

I06 Κανονική θερμοκρασία  μπαταρίας 

I07 Τάση  AC κανονική 

I08 Έξοδος EXTo ενεργοποιημένη 

I09 Έξοδος EXTo απενεργοποιημένη 

I10 Τεστ μπαταρίας – START 

I11 Το πορτάκι του τροφοδοτικού κλειστό 

I12 Υπέρβαση ρεύματος Imax_a 

I13 Το ρεύμα μειώθηκε κάτω από Imax_a 

 

6.5. Έξοδοι ελέγχου. 
Το τροφοδοτικό διαθέτει γαλβανικά απομονωμένες εξόδους ελέγχου που αλλάζουν την κατάσταση μετά από 

κάποιο συγκεκριμένο συμβάν: 
 

 EPS FLT –  έξοδος ελέγχου - ένδειξη απουσίας δικτύου 230V. 
Η έξοδος σηματοδοτεί απουσία τροφοδοσίας  230V. Στην κανονική κατάσταση με τροφοδοσία 230V  η 

έξοδος είναι βραχυκυκλωμένη και σε περίπτωση απουσίας τροφοδοσίας το τροφοδοτικό αλλάζει την έξοδο 
σε κατάσταση ανοικτού κυκλώματος, μετά το πέρας ρυθμισμένου χρόνου με τη λειτουργία „Καθυστέρηση 
εξόδου EPS” ( ενότητα 7.2.4). 

 

 APS FLT – έξοδος ελέγχου - ένδειξη βλάβης μπαταριών.  
Η έξοδος σηματοδοτεί βλάβη στο κύκλωμα μπαταριών. Στην κανονική κατάσταση (σωστή λειτουργία ) 

η έξοδος είναι βραχυκυκλωμένη και σε περίπτωση βλάβης η έξοδος αλλάζει σε κατάσταση ανοικτού 
κυκλώματος. Τη βλάβη μπορούν να δημιουργήσουν τα ακόλουθα συμβάντα: 

  - μπαταρίες κακής απόδοσης  
  - ανεπαρκής φόρτιση μπαταριών 
  - μη συνδεδεμένες μπαταρίες 
  - υψηλή αντίσταση κυκλώματος μπαταριών 
  - τάση μπαταριών κάτω των 23V  σε λειτουργία από μπαταρία 

- τήξη ασφάλειας μπαταρίας 
- έλλειψη συνέχειας στο κύκλωμα των μπαταριών 
 

 PSU FLT – έξοδος ελέγχου - ένδειξη βλάβης τροφοδοτικού.  
Η έξοδος σηματοδοτεί βλάβη τροφοδοτικού. Στην κανονική κατάσταση (σωστή λειτουργία) η έξοδος 

είναι βραχυκυκλωμένη  και σε περίπτωση βλάβης η έξοδος αλλάζει σε κατάσταση ανοικτού κυκλώματος. 
Τη βλάβη μπορούν να δημιουργήσουν τα ακόλουθα συμβάντα: 

  - τάση εξόδου UAUX1, AUX2  μικρότερη των 26V 
  - τάση εξόδου UAUX1, AUX2  μεγαλύτερη των 29,2V 
  - βλάβη κυκλώματος φόρτισης μπαταριών 
  - τήξη ασφάλειας FAUX1  η  FAUX2 

- υπέρβαση ονομαστικού ρεύματος του τροφοδοτικού  
- ενεργοποίηση κυκλώματος υπέρτασης OVP 
- τάση δικτύου μεγαλύτερη των 254V AC 
- τάση δικτύου μικρότερη των 195V AC 
- πολύ υψηλή θερμοκρασία μπαταριών  πάνω των 65°C 
- βλάβη αισθητήρα θερμοκρασίας, t < -20°C lub t > 80°C 
- καπάκι τροφοδοτικού ανοικτό - TAMPER 
- εσωτερική βλάβη τροφοδοτικού 
- βλάβη κονσόλας LCD 
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             Οι έξοδοι ελέγχου δημιουργήθηκαν διατηρώντας τη γαλβανική απομόνωση μεταξύ κυκλωμάτων 
τροφοδοτικού και συνδεδεμένων συσκευών. 
 

 
Σχ. 17. Ηλεκτρικό σχεδιάγραμμα εξόδων  ελέγχου.  

 

 ALARM – ένδειξη συγκεντρωτικής βλάβης. 
Η έξοδος ελέγχου σηματοδοτεί συγκεντρωτική βλάβη. Η ένδειξη της βλάβης σε οποιαδήποτε από τις 

εξόδους EPS, PSU, APS ή στην είσοδο EXTi  θα προκαλέσει δημιουργία σηματοδότησης συγκεντρωτικής 
βλάβης  ALARM. 

 

 
ΠΡΟΣΟΧΗ! Στο σχέδιο 2 η διάταξη των επαφών παρουσιάζει κατάσταση απουσίας τάσης ρελέ 
που αντιστοιχεί στην ένδειξη συγκεντρωτικής βλάβης του τροφοδοτικού. 
 

 

6.6. Είσοδος συγκεντρωτικής  βλάβης  EXTi. 
Η είσοδος ελέγχου EXTi (external input) είναι η είσοδος σήμανσης συγκεντρωτικής βλάβης προοριζόμενη 

για σύνδεση επιπρόσθετων εξωτερικών συσκευών που παράγουν σήμανση βλάβης. Η παρουσία τάσης στην 
είσοδο  EXT IN θα παράσχει σήμα βλάβης τροφοδοτικού, καταγραφή της πληροφορίας για το συμβάν στην 
εσωτερική μνήμη και ένδειξη βλάβης στην έξοδο  ALARM. 

Η είσοδος EXTi έχει δημιουργηθεί διατηρώντας τη γαλβανική απομόνωση μεταξύ κυκλωμάτων 
τροφοδοτικού και συνδεδεμένης συσκευής.  

 
Σχ. 18. Ηλεκτρικό σχεδιάγραμμα εισόδου EXTi. 

 
Ο τρόπος σύνδεσης εξωτερικών συσκευών στην είσοδο  EXTi παρουσιάζεται στο παρακάτω ηλεκτρικό 

σχεδιάγραμμα. Ως πηγή σήματος μπορεί να χρησιμοποιηθούν οι έξοδοι  OC (open collector) ή ρελέ. 
 

 
Σχ. 19. Παραδείιγματα συνδέσεων. 

 
Στην έκδοση με εξωτερικό διακόπτη πρέπει να τοποθετηθεί η γέφυρα  VEXT,  η οποία χρησιμεύει για να 

πολώσει το κύκλωμα εισόδου  EXTi και είναι αναγκαία σε αυτήν τη διαμόρφωση. 
Η έξοδος  EXTi προσαρμόστηκε για τη συνεργασία με μονάδες ασφαλειών, οι οποίες παράγουν σήμα 

βλάβης σε περίπτωση τήξης ασφάλειας σε οποιοδήποτε τμήμα εισόδου (ενότητα 6.8). Για να καθίσταται δυνατή η 
σωστή λειτουργία της ασφαλειοθήκης, με την είσοδο EXTi του τροφοδοτικού, πρέπει να γίνει σύνδεση σύμφωνα 
με το παρακάτω σχέδιο και να τοποθετηθεί η γέφυρα  VEXT. 
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Σχ. 20. Παράδειγμα σύνδεσης ασφαλειοθήκης  EN54-LB8.  

 

6.7. Σήμανση ανοίγματος καπακιού - TAMPER. 
Το τροφοδοτικό είναι εξοπλισμένο  με μικροδιακόπτη  tamper που σηματοδοτεί άνοιγμα καπακιού του  
τροφοδοτικού.  
Σε εργοστασιακή έκδοση το τροφοδοτικό διατίθεται με αποσυνδεδεμένο  καλώδιο  του tamper. Για να είναι 

ενεργή η λειτουργία σήμανσης πρέπει να αφαιρεθεί η γέφυρα από τις επαφές tamper (σχ. 2 [12]) και στη θέση 
αυτή να κουμπωθεί το καλώδιο από το  tamper.   

Το κάθε άνοιγμα του καπακιού θα παράγει ένδειξη βλάβης στις εξόδους ελέγχου  PSU FLT, ALARM και 
καταγραφή των συμβάντων στην εσωτερική μνήμη του τροφοδοτικού. 
 

6.8. Αύξηση αριθμού εξόδων του τροφοδοτικού με προαιρετικές μονάδες ασφαλειών 
EN54-LB4 ή EN54-LB8.  

           Το τροφοδοτικό διαθέτει δύο ανεξάρτητα προστατευμένες εξόδους για σύνδεση συσκευών AUX1 και AUX2. 
Εάν στο τροφοδοτικό συνδεθούν και άλλες συσκευές τότε συνιστάται να έχει κάθε μία από αυτές ξεχωριστή 
ασφάλεια. Αυτή η λύση θα επιτρέψει να αποφευχθεί βλάβη όλου του κυκλώματος σε περίπτωση βλάβης 
(βραχυκυκλώματος στη γραμμή ) οποιωνδήποτε  συνδεδεμένων συσκευών. 
Τη δυνατότητα τέτοιας προστασίας μας δίνει η προαιρετική μονάδα ασφαλειών  EN54-LB4 4-καναλιών ή  EN54-
LB8 8-καναλιών για την οποία  υπάρχει πρόβλεψη θέσης τοποθέτησης στο εσωτερικό του ερμαρίου (σχ. 4). Στο 
παρακάτω σχέδιο παρουσιάστηκε τρόπος συνδέσεων μεταξύ τροφοδοτικού, μονάδας ασφαλειών και συσκευών. 
 

 
 

Σχ. 21. Τρόπος σύνδεσης μονάδας ασφαλειών.  
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Εγκαθιστώντας στο τροφοδοτικό τη μονάδα ασφαλειών πρέπει να λάβουμε υπόψη την παράμετρο 
κατανάλωση ρεύματος για της ανάγκες του τροφοδοτικού, το οποίο χρησιμοποιούμε για τον 
υπολογισμό της διάρκειας ετοιμότητας  (ενότητα 8.8). 

 
 
Ανάλογα με την έκδοση η μονάδα ασφαλειών δίνεται η δυνατότητα σύνδεσης  4 ή 8 συσκευών στο τροφοδοτικό.     
Η κατάσταση εξόδων σηματοδοτείται με πράσινες διόδους  LED.  
Η τήξη ασφάλειας στην ασφαλειοθήκη σηματοδοτείται με: 

- σβήσιμο ανάλογης διόδου  LED: L1 για AUX1 κλπ. 
- φωτισμός κόκκινης διόδου LED  
- ενεργοποίηση εξόδου ελέγχου PSU (κατάσταση hi-Z) 
- την εναλλαγή εξόδου ρελέ PSU σε κατάσταση απουσίας τάσης (οι επαφές όπως στο σχέδιο 21) 
 
Επιπροσθέτως το σήμα τήξης ασφάλειας μεταδίδεται στην είσοδο συγκεντρωτικής βλάβης  EXTi που έχει 

σαν αποτέλεσμα το τροφοδοτικό να δηλώνει τη βλάβη στην έξοδο ALARM και να καταγράφει το κατάλληλο 
μήνυμα στη μνήμη. 
Η έξοδος ρελέ της ασφαλειοθήκης  PSU μπορεί επιπλέον να χρησιμοποιηθεί για τον απομακρυσμένο έλεγχο 
κατάστασης πχ. οπτική εξωτερική σήμανση. 
 

6.9. Προστασία υπέρτασης OVP εξόδου του τροφοδοτικού. 
Σε περίπτωση εμφάνισης τάσης στην έξοδο του παλμικού σταθεροποιητή με τιμή που υπερβαίνει τα 

30,5V±0.5V το κύκλωμα άμεσα αποσυνδέει την τροφοδοσία από τις εξόδους  για την προστασία μπαταριών και 
συσκευών από τη βλάβη. Τότε οι έξοδοι τροφοδοτούνται από μπαταρίες.  

Η ενεργοποίηση του συστήματος σηματοδοτείται με φωτισμό κίτρινης διόδου LED OVP στην πλακέτα pcb 
του τροφοδοτικού και  αλλαγής κατάστασης εξόδων ελέγχου PSU FLT και ALARM. 

 

6.10. Υπερφόρτωση τροφοδοτικού. 
Το τροφοδοτικό είναι εξοπλισμένο με λυχνία ελέγχου LED OVL (overload) στην pcb που πληροφορεί για 

την κατάσταση υπερφόρτωσης εξόδου. Σε περίπτωση υπέρβασης ονομαστικού ρεύματος του τροφοδοτικού θα 
ανάψει η λυχνία ελέγχου και ο μικροεπεξεργαστής θα περάσει στη λειτουργία ειδικά προγραμματισμένης 
διαδικασίας. Ανάλογα με τη διάρκεια και το βαθμό υπερφόρτωσης του τροφοδοτικού ο μικροεπεξεργαστής μπορεί 
να αποφασίσει για την αποσύνδεση εξόδων AUX1 και AUX2 και μετάβαση στη διαδικασία λειτουργίας από 
μπαταρίες. Η επανασύνδεση των εξόδων θα γίνει μετά από 1 λεπτό.  
Η κατάσταση υπερφόρτωσης τροφοδοτικού σηματοδοτείται με αλλαγή κατάστασης εξόδων ελέγχου PSU FLT και 
ALARM. 

 
6.11. Σηματοδότηση υπέρβασης ρεύματος  Imax a. 

Εάν κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του τροφοδοτικού γίνει υπέρβαση ρεύματος εξόδου  „Imax a” τότε 
μετά από  30 δευτ. ο μικροεπεξεργαστής θα ενημερώσει για την κατάσταση αυτή με αναβόσβημα λυχνίας  LED 
OVL (overload) στην pcb. Επιπλέον στην κεντρική οθόνη  LCD θα εμφανιστεί αναβοσβήνοντας η πληροφορία: 

IMAX_A! 
 
Η πληροφορία για την υπέρβαση ρεύματος „Imax a” καταγράφεται στη μνήμη συμβάντων και για την 

προστασία του τροφοδοτικού από την υπερφόρτωση περιορίζεται το ρεύμα φόρτισης μπαταριών . 
 

6.12. Βραχυκύκλωμα εξόδου τροφοδοτικού. 
 Σε περίπτωση βραχυκυκλώματος εξόδου  AUX1 η AUX2 ακολουθεί  τήξη μίας από τις ασφάλειες  FAUX1, 
FAUX2. Για την επαναφορά της τάσης στην έξοδο απαιτείται αντικατάσταση της ασφάλειας. 
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7. Ρυθμίσεις τροφοδοτικού. 
 
 Το τροφοδοτικό διαθέτει μενού διαμόρφωσης, μέσω του οποίου μπορεί να γίνει καθορισμός ρυθμίσεων με 

την αλλαγή ή την ενεργοποίηση ορισμένων παραμέτρων. Για να υπάρχει πρόσβαση στη διαδικασία των 
ρυθμίσεων πρέπει μέσα από την κεντρική οθόνη να πιέσουμε το πλήκτρο  „SET”. 
 

 
 

Σχ. 22. Οθόνη ρυθμίσεων τροφοδοτικού. 
 

7.1. Κωδικός πρόσβασης. 
Το τροφοδοτικό διαχειρίζεται  2 επίπεδα πρόσβασης για τη διαμόρφωση που περιορίζουν τη δυνατότητα 

αλλαγής ρυθμίσεων μέσω κονσόλας  LCD. Τα δύο επίπεδα προστατεύονται με ξεχωριστούς κωδικούς.  
 
Κωδικός εγκαταστάτη – πλήρη πρόσβαση στις ρυθμίσεις του τροφοδοτικού  
Κωδικός χρήστη – μπλοκάρει την πρόσβαση του χρήστη στο μενού ρυθμίσεων  „Τροφοδοτικό” 
 

           Πίνακας 11. Πεδίο πρόσβασης. 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

Πεδίο πρόσβασης 

Ρυθμίσεις 
„Κονσόλα” 

Ρυθμίσεις 
„Τροφοδοτικό” 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ     

ΧΡΗΣΤΗΣ   - 

 
Εργοστασιακές ρυθμίσεις κωδικών: 
κωδικός χρήστη   – 1111 
κωδικός εγκαταστάτη  – 1234 
 

 
7.1.1. Εισαγωγή κωδικού. 

Εάν η πρόσβαση για τη διαμόρφωση του τροφοδοτικού είναι μπλοκαρισμένη από την ενεργοποίηση 
κωδικών εγκαταστάτη ή χρήστη, τότε για το ξεμπλοκάρισμα διαμόρφωσης του τροφοδοτικού πρέπει να 
εκτελεστούν οι ακόλουθες ενέργειες: 

 
 
 
 

- ρύθμιση με τα πλήκτρα „<” ή „>”  το μενού  
Κωδικός (εισάγετε/ άλλαξε) 
 
 
 
- πιέστε το πλήκτρο „SET”, θα εμφανιστεί το επόμενο  
παράθυρο με διαθέσιμους 
  κωδικούς 
 
 
 
 
 
 
- με τα πλήκτρα  „<” ή „>” επιλέξτε το  ανάλογο επίπεδο   
κωδικών 
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- την επιλογή επιβεβαιώστε με το πλήκτρο „SET” 
 
- με τα πλήκτρα „<” ή „>” εισάγεται τον πρώτο ψηφίο  
 
- την επιλογή επιβεβαιώστε με το πλήκτρο „SET” 
 
- με τα πλήκτρα „<” ή „>” εισάγεται τον δεύτερο ψηφίο  
 
- την επιλογή επιβεβαιώστε με το πλήκτρο „SET” 
 
- με τα πλήκτρα „<” ή „>” εισάγεται τον τρίτο ψηφίο 
 
- την επιλογή επιβεβαιώστε με το πλήκτρο „SET” 
 
- με τα πλήκτρα <” ή „>” εισάγεται τον τέταρτο ψηφίο  
 
- την επιλογή επιβεβαιώστε με το πλήκτρο „SET” 
 
 
 
 
 
 
 
Εάν ο εισηγμένος  κωδικός  είναι λανθασμένος τότε θα εμφανιστεί το μήνυμα: 
 

  
Σχ. 23. Μήνυμα μετά την εισαγωγή λανθασμένου κωδικού του πληκτρολογίου. 

 
Μετά την εισαγωγή του σωστού κωδικού ξεμπλοκάρεται πρόσβαση στις ρυθμίσεις του τροφοδοτικού. Εκ νέου 

μπλοκάρισμα ρυθμίσεων του τροφοδοτικού με κωδικό γίνεται αυτόματα μετά το πέρας 5 λεπτών (αδράνειας) μη χρήσης 
πλήκτρων της κονσόλας. 

 
 7.1.2. Αλλαγή κωδικού. 
Μετά την  εισαγωγή του σωστού κωδικού πρόσβασης υπάρχει δυνατότητα να τον αλλάξετε. Για αυτόν το σκοπό 

πρέπει να επιλέξτε τον κωδικό  που θα αλλαχθεί (εγκαταστάτη ή χρήστη) και στη συνέχεια να εισάγετε  τον νέο. 

 
7.1.3. Απενεργοποίηση πρόσβασης με κωδικό. 
Εάν δεν απαιτείται ο κωδικός πρόσβασης στις ρυθμίσεις του τροφοδοτικού τότε μπορείτε να τον 

απενεργοποιήσετε. Η πρόσβαση στις ρυθμίσεις του τροφοδοτικού δεν θα μπλοκάρεται αυτόματα μετά το πέρας 5 
λεπτών απουσίας χρήσης.  
Η απενεργοποίηση γίνεται με πληκτρολόγηση νέου κωδικού „0000”. 

 
Κωδικός χρήστη ίσον  „0000” ξεμπλοκάρει την πρόσβαση από το επίπεδο χρήστη. 
Κωδικός εγκαταστάτη ίσον „0000” ξεμπλοκάρει την πρόσβαση από το επίπεδο εγκαταστάτη. 

 
7.1.4. Ακύρωση κωδικών. 
Εάν για οποιονδήποτε λόγο θα απολεσθούν οι κωδικοί  τότε μπορεί να εκτελεστεί  η διαδικασία η οποία θα 

επιτρέψει την τοποθέτηση νέων κωδικών.  
Για αυτόν το σκοπό πρέπει: 

             α) αποσυνδέστε το τροφοδοτικό από το δίκτυο AC και των μπαταριών για τουλάχιστον 10 δευτ. 
β) να τοποθετηθεί γέφυρα  Z2 στην pcb του τροφοδοτικού ( σχ. 2 [8]) 
γ) συνδέστε τις μπαταρίες και το δίκτυο  AC 
δ) αφαίρεση γέφυρας  Z2 πριν το πέρας  5 δευτ. από  την ενεργοποίηση του τροφοδοτικού 
ε) το τροφοδοτικό θα εμφανίσει στην οθόνη μήνυμα  „Πρόσβαση ξεμπλοκαρισμένη”  
ζ) επιβεβαίωση πιέζοντας το πλήκτρο  „SET” 
η) μετάβαση στο μενού „Ρυθμίσεις -> Κωδικός” και να εκτελεστεί η αλλαγή κωδικών. 
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            7.1.5. Κλείδωμα πληκτρολογίου. 

Κατά την ενεργοποίηση πρόσβασης στις ρυθμίσεις του τροφοδοτικού με εισαγωγή κωδικών, μπορεί να 
επιλεγεί εάν πρέπει να κλειδωθούν και τα πλήκτρα στην μπροστινή κονσόλα του τροφοδοτικού. Τη δυνατότητα 
αυτή μας δίνει η επιλογή  „Κλείδωμα πληκτρολογίου”. 

 
 
 
 
 
 
 
 

- ρύθμιση με τα πλήκτρα „<” ή „>”  του μενού Κλείδωμα πληκτρολογίου 
 
 
 
 
 
 
 
- πιέστε το πλήκτρο „SET”, στο τέλος της γραμμής θα εμφανιστεί το σήμα 
  του πλήκτρου προς επιλογή 
 
 
 
 
- με τα πλήκτρα „<” ή „>” εκτελέστε ρυθμίσεις 

ΕΝΕΡΓ – κλείδωμα του πληκτρολογίου ενεργοποιημένη  
ΑΠΕΝΕΡΓ –κλείδωμα του πληκτρολογίου απενεργοποιημένη 

 
 
- την επιλογή επιβεβαιώνουμε με το πλήκτρο  „SET” 

 
 

 
 
            Εάν έχει εισαχθεί το κλείδωμα του πληκτρολογίου τότε, μετά από απουσία χρήσης του πληκτρολογίου της 
κονσόλας για τουλάχιστον 5 λεπτά, θα ενεργοποιηθεί το κλείδωμα του πληκτρολογίου. Μετά το πέρας αυτού του 
χρόνου η πληκτρολόγηση οποιουδήποτε πλήκτρου στην κονσόλα θα εμφανίσει την οθόνη με αίτημα εισαγωγής 
του κωδικού πρόσβασης. Τον κωδικό τον εισάγουμε με τα πλήκτρα  „<” ή „>” με παρόμοιο τρόπο όπως 
περιγράφεται παραπάνω. 

 
Σχ. 24. Αίτημα εισαγωγής κωδικού του πληκτρολογίου. 

 
Η σωστή πληκτρολόγηση του κωδικού χρήστη θα ξεμπλοκάρει την πρόσβαση στις ρυθμίσεις του 

τροφοδοτικού από το επίπεδο δικαιοδοσίας του χρήστη, ενώ η πληκτρολόγηση του κωδικού εγκαταστάτη 
ξεμπλοκάρει την πρόσβαση στις ρυθμίσεις από το επίπεδο δικαιοδοσίας του εγκαταστάτη – πλήρη πρόσβαση. 

 
 

Εκ νέου κλείδωμα των ρυθμίσεων του τροφοδοτικού με κωδικό γίνεται αυτόματα μετά από 5 λεπτά 
απουσίας χρήσης των πλήκτρων της κονσόλας. 
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7.2. Τροφοδοτικό. 
  
Η λειτουργία του μενού  „Τροφοδοτικό”  εμφανίζεται μόνον όταν εισάγεται  ο σωστός κωδικός 
εγκαταστάτη.  

 
Η επιλογή στο μενού ρυθμίσεων θέσης „Τροφοδοτικό” επιτρέπει τη μετάβαση στο επόμενο μενού από το 

οποίο μπορεί να εκτελεστεί η πλήρη διαμόρφωση ρυθμίσεων του τροφοδοτικού: ενεργ/απενεργ τεστ των 
μπαταριών, ενεργ/απενεργ ακουστικής σήμανσης, ενεργ/απενεργ εξόδου EXTo, ρύθμιση καθυστέρησης  
σήμανσης εξόδου EPS, ρύθμιση παραμέτρων επικοινωνίας. Μετά την εισαγωγή των απαραίτητων ρυθμίσεων  
όλες καταγράφονται στη σταθερή μνήμη του τροφοδοτικού  όπου προστατεύονται από την απώλεια στοιχείων σε 
περίπτωση βλάβης ή απουσίας τάσης τροφοδοσίας. 

 

 
Σχ. 25. Οθόνη „Τροφοδοτικό”.  

 
Πίνακας 12. Περιγραφή οθόνης „Τροφοδοτικό”. 

Θέση Περιγραφή Επιπλέων 
πληροφορίες 

Τεστ μπαταριών START – εκτέλεση  τεστ των μπαταριών   Ενότητα 
7.2.1 και 8.5 

Ακουστικό σήμα ΕΝΕΡΓ – ακουστικό σήμα ενεργοποιημένο     
ΑΠΕΝΕΡΓ – ακουστικό σήμα απενεργοποιημένο 

Ενότητα 
7.2.2 

Έξοδος EXTo ΕΝΕΡΓ – ρελέ  ενεργοποιημένο    
ΑΠΕΝΕΡΓ – ρελέ  απενεργοποιημένο 

Ενότητα 
7.2.3 

Καθυστέρηση 
εξόδου EPS 

Ρύθμιση χρόνου καθυστέρησης ένδειξης απουσίας δικτύου 230VAC:  
- 10 δευτ. (εργοστασιακή ρύθμιση) 
- 1  λεπτό 
- 10 λεπτά 
- 30 λεπτά 

Ενότητα 
7.2.4 

Διεύθυνση 
επικοινωνίας 

1÷ 247 η διεύθυνση του τροφοδοτικού που  απαιτείται  για την επικοινωνία 

με τον υπολογιστή 
1 – εργοστασιακή ρύθμιση 

Ενότητα 
7.2.5 

Μετάδοση Καθορίζει την ταχύτητα και το πρωτόκολλο επικοινωνίας 
9.6k 8N2 
9.6k  8E1 
9.6k  8O1 
    : 
115.2k 8N2 
115.2k 8E1 (εργοστασιακή ρύθμιση) 
115.2k 8O1 

Ενότητα 
7.2.6 

 
7.2.1. Εκτέλεση τεστ των μπαταριών. 

 
Η λειτουργία  αυτή πραγματοποιεί τεστ των συνδεδεμένων μπαταριών  (ενότητα 8.5)  στο τροφοδοτικό. 

Εάν το αποτέλεσμα του τεστ  είναι αρνητικό το τροφοδοτικό εκπέμπει το ανάλογο μήνυμα, με ενεργοποίηση 
ακουστικού σήματος και αλλαγή κατάστασης εξόδων APS FLT και ALARM.  

 
 

 
- ρύθμιση με τα πλήκτρα „<” ή „>”  το μενού Τεστ μπαταριών 
 
 
 
- πιέστε το πλήκτρο „SET”, στο τέλος της γραμμής θα εμφανιστεί το σήμα 
  του πλήκτρου προς επιλογή 
 
 

- επιβεβαίωση της λειτουργίας με το πλήκτρο „SET” 

(άμεσα μετά την επιβεβαίωση ακολουθεί τεστ των μπαταριών) 
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- Κατά την εκτέλεση του τεστ στην οθόνη εμφανίζεται πληροφορία ΠΕΡΙΜΕΝΕ 
 
 
 
 

 
 

 
7.2.2. Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ηχητικής σήμανσης 

 
Οι καταστάσεις βλαβών, η οποίες μπορούν να  εμφανιστούν κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του 

τροφοδοτικού, ειδοποιούνται με ηχητική σήμανση. Η συχνότητα και ο αριθμός των σημάτων εξαρτάται από τον 
τύπο του συμβάντος (ενότητα 6.4.6).  

Πίνακας 13. Ηχητική σήμανση. 

Νο Περιγραφή Συμβάν 

1 1 σήμα κάθε 10 δευτ. λειτουργία 
από μπαταρία 

Απουσία τροφοδοσίας δικτύου AC 

2 1 σήμα κάθε 10 δευτ. λειτουργία 
από το δίκτυο 

Βλάβη μπαταριών, ανεπαρκής φόρτιση μπαταριών 

3 2 σήματα κάθε 10 δευτ. λειτουργία 
από μπαταρία 

Χαμηλή στάθμη φόρτισης μπαταριών 

4 Γρήγορα σήματα, λειτουργία από 
μπαταρία 

Θα ακολουθήσει αποσύνδεση του τροφοδοτικού εξαιτίας της 
αποφόρτισης των μπαταριών 

5 Συνεχόμενη σηματοδότηση Βλάβη τροφοδοτικού (ενότητα 6.4.6) 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
- ρυθμίστε με τα πλήκτρα „<” ή „>” το μενού  Ηχητική σήμανση 
 
 
 
 
 
 
 
- πιέστε το πλήκτρο  „SET”, στο τέλος της γραμμής θα εμφανιστεί το σήμα 
  του πλήκτρου προς επιλογή 
 
 
 
- με τα πλήκτρα „<” ή „>” εκτελέστε τη ρύθμιση 

ΕΝΕΡΓ – ακουστικό σήμα ενεργοποιημένο 
ΑΠΕΝΕΡΓ –ακουστικό σήμα απενεργοποιημένο 

 
 
- την επιλογή την επιβεβαιώνουμε με το πλήκτρο  „SET” 
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7.2.3. Σύνδεση/αποσύνδεση εξόδου EXTo 

 
Οδηγούμενη έξοδος με ρελέ EXTo (external output) δεν συσχετίζεται με τη λειτουργία του 

τροφοδοτικού και μπορεί να αλλάζει με τρόπο ανεξάρτητο από τη λειτουργία του. 
Η έξοδος EXTo μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εναλλαγή εισόδων/εξόδων ελέγχου, καταγραφής ή 

τροφοδοσίας σε ηλεκτρικά κυκλώματα χαμηλής τάσης. 
Την αλλαγή κατάστασης εξόδου EXTo μπορούμε να την πραγματοποιήσουμε από τον πίνακα χειριστηρίου                     

(ενότητα 7.2.3) ή εξ αποστάσεως μέσω εφαρμογής PowerSecurity. Σε περίπτωση ρυθμίσεων μέσω εφαρμογής 
PowerSecurity απαιτείται τοποθέτηση γέφυρας Z2. 

Η πληροφορία για την αλλαγή κατάστασης εξόδου EXTo είναι καταγεγραμμένη στη μνήμη συμβάντων του 
τροφοδοτικού. 

 
 
 
 
 
 
 
- ρύθμιση με τα πλήκτρα „<” ή „>” το μενού Έξοδος EXTo 
 
  
 
 
 
 
 
 
- πιέστε το πλήκτρο „SET”, στο τέλος της γραμμής θα εμφανιστεί το σήμα 
  του πλήκτρου προς επιλογή 
 
-  με τα πλήκτρα „<” ή „>” εκτελέστε τη ρύθμιση 

ΕΝΕΡΓ–  ρελέ ενεργοποιημένο 
ΑΠΕΝΕΡΓ –  ρελέ απενεργοποιημένο 

 
 
- επιβεβαιώστε με την επιλογή το πλήκτρο „SET” 

 
 
 

 
7.2.4. Ρύθμιση EPS καθυστέρησης ένδειξης απουσίας δικτύου 230V AC. 
 

Το τροφοδοτικό διαθέτει λειτουργία προγραμματισμένης καθυστέρησης ένδειξης σε περίπτωση απουσίας 
δικτύου 230V. Ο χρόνος εκδήλωσης ένδειξης επιλέγεται από τα τέσσερα διαθέσιμα χρονικά περιθώρια: 

- 10 δευτ. (εργοστασιακή ρύθμιση) 
- 1 λεπτό 
- 10 λεπτά 
- 30 λεπτά 

Σήμανση απουσίας δικτύου 230V γίνεται με την αλλαγή κατάστασης εξόδου ελέγχου „EPS FLT” και „ALARM”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ρυθμίστε με τα πλήκτρα „<” ή „>”  το μενού  Καθυστέρηση εξόδου EPS 
 
 
 
 
 
 



www.pulsar.pl     EN54-3A17LCD                   RED POWER 

 

 

31 

 
- πιέστε το πλήκτρο „SET”, παρακάτω στο τέλος της γραμμής θα εμφανιστεί το σήμα 
  του πλήκτρου προς επιλογή 
 
 
 
 
- με τα πλήκτρα „<” ή „>” επιλέξτε το χρόνο καθυστέρησης 

- 10 δευτ. 
- 1 λεπτό 
- 10 λεπτά 
- 30 λεπτά 

 
 
 
- την επιλογή επιβεβαιώστε με το πλήκτρο „SET” 
 
 
 
 
 
 
 

7.2.5. Ρύθμιση της διεύθυνσης επικοινωνίας.  Αφορά τη συνεργασία με την εφαρμογή PowerSecurity. 
 

 
Όλα τα τροφοδοτικά έχουν ρυθμισμένη εργοστασιακά τη διεύθυνση στο 1. 
 

Όλες οι παράμετροι που ευθύνονται  για την επικοινωνία μεταξύ  τροφοδοτικού και υπολογιστή, δηλαδή    
η διεύθυνση, καθορισμός ισοτιμίας και ταχύτητας θα πρέπει να έχουν την ίδιες ρυθμίσεις τόσο για το τροφοδοτικό 
όσο για το πρόγραμμα  PowerSecurity.  

Η διεύθυνση επικοινωνίας επιτρέπει την αναγνώριση των τροφοδοτικών που λειτουργούν στο ίδιο δίκτυο 
επικοινωνίας. 

 
 
 
 
 
 
 
- ρυθμίστε με τα πλήκτρα „<” ή „>” το μενού Διεύθυνση επικοινωνίας 
 
 
  
 
 
 
 
- πιέστε το πλήκτρο „SET”, στο τέλος της γραμμής θα εμφανιστεί το σήμα 
  του πλήκτρου προς επιλογή 
 
 
 
- με τα πλήκτρα „<” ή „>” ρυθμίστε τη διεύθυνση 
1÷ 247  –  διεύθυνση του τροφοδοτικού κατά την επικοινωνία με τον  
 υπολογιστή 
 
 
- την επιλογή επιβεβαιώστε με το πλήκτρο „SET” 
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7.2.6. Ρύθμιση παραμέτρων μετάδοσης.  Αφορά τη συνεργασία με την εφαρμογή Power Security. 
   
Όλες οι  παράμετροι που ευθύνονται  για την επικοινωνία μεταξύ του τροφοδοτικού και του υπολογιστή, δηλαδή η  
διεύθυνση,  καθορισμός ισοτιμίας και ταχύτητας πρέπει να έχουν την ίδιες ρυθμίσεις τόσο για το τροφοδοτικό όσο 
και για το πρόγραμμα PowerSecurity.  

Το τροφοδοτικό έχει εργοστασιακή ρύθμιση παραμέτρων μετάδοσης στα 115200 bod 8E1, όμως αν έγιναν 
αλλαγές στις τιμές τότε εκτελούνται εκ νέου οι ρυθμίσεις.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ρυθμίστε με τα πλήκτρα  „<” ή „>”  το μενού  Μετάδοση 
 
 
 
 
 
 
 
 
- πιέστε με πλήκτρο „SET”, στο τέλος της γραμμής θα εμφανιστεί το σήμα 
  του πλήκτρου προς επιλογή 
 
-  με τα πλήκτρα „<” ή „>” ρυθμίστε τις ταχύτητες μετάδοσης 

- 9.6k 8N1 
      : 
- 115.2k 8E1 (εργοστασιακή ρύθμιση)       
      : 
- 115.2k 801 

 
- την επιλογή την επιβεβαιώνουμε με πλήκτρο „SET” 
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7.3. Χειριστήριο. 
  

 
Η λειτουργία μενού εμφανίζεται μόνο όταν εισαχθεί ο σωστός κωδικός χρήστη ή εγκαταστάτη.  
 

 
Το μενού „Χειριστήριο” δίνει τη δυνατότητα ρυθμίσεων που σχετίζονται άμεσα με το interfejs του χρήστη. 

Μπορούμε να ρυθμίσουμε το μενού γλώσσας, την ημερομηνία, το χρόνο, την ένταση φωτισμού, την αντίθεση και 
τη σήμανση βλάβης του τροφοδοτικού με αναβόσβημα τονισμού. 

Η ρύθμιση της σωστής ημερομηνίας και χρόνου είναι σημαντική για να διατηρηθεί η σωστή χρονολογία 
των καταγεγραμμένων στο ιστορικό συμβάντων, ενώ ο φωτισμός και η κατάλληλη ρύθμιση της αντίθεσης έχει 
άμεση σχέση με την ποιότητα εμφανιζόμενων μηνυμάτων. 

Η ένταση φωτεινότητας οθόνης  LCD ρυθμίζετε από  0…100% με βήμα  10%. 
Η οθόνη έχει λειτουργία φωτεινότητας μόνιμη ή προσωρινή. Στην προσωρινή λειτουργία η οθόνη σβήνει μετά το 
πέρας  5 λεπτών από την τελευταία χρήση του πληκτρολογίου στον πίνακα.  

 

 
 

Σχ. 26. Οθόνη „Χειριστήριο”. 
 
Πίνακας 14. Περιγραφή οθόνης „Χειριστήριο”. 

Θέση Περιγραφή 

Γλώσσα Κατάσταση διαθέσιμων γλωσσών    

Ημερομηνία Πραγματική ημερομηνία 

Χρόνος Πραγματικός  χρόνος 

Φωτεινότητα οθόνης 5 λεπτά- απενεργοποίηση φωτεινότητας οθόνης μετά από 5 λεπτά απουσίας χρήσης  

των πλήκτρων του τροφοδοτικού 
μόνιμος - η φωτεινότητας οθόνης δεν απενεργοποιείται   
0÷100% - η ένταση φωτεινότητας οθόνης 

Αντίθεση 0÷ 100% -  αντίθεση οθόνης 

Αναβόσβημα φωτεινότητας 
οθόνης κατά τη βλάβη 

ΕΝΕΡΓ –αναβόσβημα φωτεινότητας οθόνης στη βλάβη 
ΑΠΕΝΕΡΓ – μόνιμη φωτεινότητα οθόνης στη βλάβη 
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7.3.1. Ρύθμιση γλώσσας επικοινωνίας. 
 
 Μια από τις λειτουργίες του μενού Χειριστήριο είναι η δυνατότητα επιλογής της γλώσσας επικοινωνίας. Η 
γλώσσα μηνυμάτων της οθόνης μπορεί να καθοριστεί σύμφωνα με τις προτιμήσεις του χρήστη.  
 
 
 
 
 
 
- ρύθμιση με τα πλήκτρα „<” ή „>”  το μενού  Γλώσσα 
 
 
 
 
 
 
 
 
- πιέστε το πλήκτρο „SET”, στο τέλος της γραμμής θα εμφανιστεί το σήμα 
  του πλήκτρου προς επιλογή 
 
 
- με τα πλήκτρα „<” ή „>” εκτέλεση επιλογής γλώσσας επικοινωνίας 
 
 
 
 
- επιβεβαίωσε την επιλογή με το πλήκτρο „SET” 
 
 
 

Για να διευκολύνουμε τον χρήστη στην επιλογή γλώσσας επικοινωνίας το τροφοδοτικό δίνει τη δυνατότητα 
εμφάνισης στην κεντρική οθόνη το μενού επισκόπησης με όλες τις διαθέσιμες γλώσσες. Για αυτόν το σκοπό 
πρέπει να πιέσουμε ταυτόχρονα για τουλάχιστον 5 δευτ .τα πλήκτρα/βελάκια „<” και „>” στο μπροστινό 

χειριστήριο του τροφοδοτικού. 

 
7.3.2. Ρύθμιση ημερομηνίας. 
          Η λειτουργία „Ημερομηνία” στο μενού  „Χειριστήριο” δίνει τη δυνατότητα  ρύθμισης της πραγματικής ημερομηνίας 
βάσει της οποίας θα καταγράφονται μηνύματα συμβάντων και το ιστορικό λειτουργίας του τροφοδοτικού. Το  
ενσωματωμένο ρολόι πραγματικού χρόνου δεν λαμβάνει υπόψη του  το δίσεκτο χρόνο και τις αλλαγές που προκύπτουν  
στη μετάβαση από το  θερινού στο χειμερινό ωράριο. Οι προαναφερόμενες αλλαγές πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στην 
ανάλυση  καταγεγραμμένων συμβάντων στο ιστορικό. 

 
 
 
 
 
- ρυθμίστε με τα πλήκτρα „<” ή „>”  το μενού  Ημερομηνία 
 
 
 
 
 
- πιέστε το πλήκτρο „SET”, θα εμφανιστεί το σήμα του πλήκτρου  
προς επιλογή δίπλα στους αριθμούς  χρόνου 
- με τα πλήκτρα  „<” ή „>” ρυθμίστε το χρόνο 
- πιέστε το πλήκτρο  „SET”, το σήμα του πλήκτρου προς επιλογή θα 
 μετατοπιστεί στη θέση μήνας 
- με τα πλήκτρα „<” ή „>” ρυθμίστε τον πραγματικό μήνα 
- πιέστε το πλήκτρο „SET”, το σήμα του πλήκτρου προς επιλογή 
θα μετατοπιστεί στη θέση μέρας 
- με τα πλήκτρα „<” ή „>” ρυθμίστε την πραγματική ημέρα 
 
- τις καταχωρισμένες ρυθμίσεις επιβεβαιώστε με το πλήκτρο „SET” 
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7.3.3. Ρύθμιση χρόνου. 
 
Η λειτουργία „Χρόνος” στο μενού „Χειριστήριο” δίνει τη δυνατότητα σωστής ρύθμισης του πραγματικού 

χρόνου, βάσει του οποίου θα καταγράφονται τα μηνύματα συμβάντων και το ιστορικό λειτουργίας του 
τροφοδοτικού. Το ενσωματωμένο ρολόι πραγματικού χρόνου δεν λαμβάνει υπόψη του το δίσεκτο χρόνο και τις 
αλλαγές που προκύπτουν στη μετάβαση από το θερινό στο χειμερινό ωράριο. Η προαναφερόμενες αλλαγές 
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στην ανάλυση  καταγεγραμμένων συμβάντων στο ιστορικό. 
 
 
 
 
 
 
- ρυθμίστε με τα πλήκτρα „<” ή „>”  το μενού Χρόνος 
 
 
 
 
 
- πιέστε το πλήκτρο „SET”, το σήμα του πλήκτρου προς επιλογή 
 θα εμφανιστεί  δίπλα στους αριθμούς της ώρας 
 
- με τα πλήκτρα „<” ή „>” ρυθμίστε την ώρα 
- πιέστε το πλήκτρο „SET”, το σήμα του πλήκτρου προς επιλογή 
 θα μετατοπιστεί στη θέση λεπτά 
- με τα πλήκτρα „<” ή „>” ρυθμίστε τα λεπτά 
- πιέστε το πλήκτρο „SET”, το σήμα του πλήκτρου προς επιλογή  
θα μετατοπιστεί στη θέση δευτερόλεπτα 
- με τα πλήκτρα „<” ή „>” ρυθμίστε τα δευτερόλεπτα 
 
- επιβεβαιώστε τις εισηγμένες ρυθμίσεις με το πλήκτρο „SET” 
 
 
7.3.4. Ρύθμιση απενεργοποίησης οθόνης. 
 

Η λειτουργία  „Απεικόνιση” δίνει τη δυνατότητα ενεργοποίησης λειτουργίας κλεισίματος οθόνης μετά από 
(αδράνεια) μη χρήση για 5 λεπτά του πληκτρολογίου και την ρύθμιση έντασης φωτισμού. 
 
 
  
 
 
 
- ρυθμίστε με τα πλήκτρα „<” ή „>”  το μενού Οθόνη 
 
 
 
 
 
 
 
- πιέστε το πλήκτρο „SET”, το σήμα του πλήκτρου προς επιλογή θα εμφανιστεί  
δίπλα στην επιλογή μόνιμα< 
 
 
 
 
- με τα πλήκτρα „<” ή „>” αλλάξτε τη ρύθμιση στα  5 λεπτά 
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- πιέστε το πλήκτρο „SET”, το σήμα του πλήκτρου προς επιλογή θα εμφανιστεί  
στο τέλος της γραμμής  
 
- με τα πλήκτρα „<” ή „>” ρυθμίστε την απαιτούμενη φωτεινότητα οθόνης 
 
 
- την επιλογή επιβεβαιώστε με το πλήκτρο „SET” 
 
 
 
 
7.3.5. Ρύθμιση αντίθεσης. 
 
 Η λειτουργία  „Αντίθεση” στο μενού „Χειριστήριο” δίνει τη δυνατότητα ρύθμισης της αντίθεσης  των εμφανιζόμενων 
κειμένων στην οθόνη. 
 
 
 
 
- ρυθμίστε με τα πλήκτρα „<” ή „>”  το μενού Αντίθεση 
 
 
 
 
 
 
- πιέστε το πλήκτρο  „SET”, το σήμα του πλήκτρου προς επιλογή 
 θα εμφανιστεί στο τέλος της γραμμής 
 
- με τα πλήκτρα „<” ή „>” ρυθμίστε την αντίθεση 
 
- την επιλογή επιβεβαιώστε με το πλήκτρο „SET” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
7.3.6. Αναβόσβημα απεικόνισης τη στιγμή της βλάβης 

 

 Η λειτουργία  „Αναβόσβημα απεικόνισης την στιγμή της βλάβης” δίνει τη δυνατότητα ρύθμισης της 
απεικόνισης στο τροφοδοτικό κατά τη σήμανση της βλάβης. Η ενεργοποίηση της λειτουργίας αυτής θα 

προκαλέσει/συμβεί ότι κατά τη βλάβη θα αναβοσβήνει στην οθόνη η απεικόνιση. 
 

 
 

 
 
 
 
- ρυθμίστε με τα πλήκτρα „<” ή „>”  Αναβόσβημα απεικόνισης 
 την στιγμή της βλάβης 
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- πιέστε το πλήκτρο „SET”, το σήμα του πλήκτρου προς επιλογή 
 θα εμφανιστεί στο τέλος της γραμμής 
 
 
 
 
- με τα πλήκτρα „<” ή „>” ρυθμίστε 

ΕΝΕΡΓ – αναβόσβημα απεικόνισης βλάβης - ενεργοποιημένη 
ΑΠΕΝΕΡΓ –αναβόσβημα απεικόνισης βλάβης - απενεργοποιημένη 

 
 
 
 
- την επιλογή επιβεβαιώστε με το πλήκτρο „SET” 
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8. Κύκλωμα εφεδρικής τροφοδοσίας. 
 Το τροφοδοτικό εξοπλίστηκε με ευφυή κυκλώματα: φόρτιση μπαταριών με λειτουργία επισπευσμένης 
φόρτισης και ελέγχου μπαταριών που έχουν σαν κύριο στόχο την παρακολούθηση κατάστασης των μπαταριών και 
των συνδέσεων στο κύκλωμά τους. 

Εάν ο οδηγητής του τροφοδοτικού θα ανακαλύψει βλάβη στο κύκλωμα των μπαταριών τότε στη συνέχεια 
ακολουθεί η αντίστοιχη σήμανση και αλλαγή κατάστασης εξόδων APS FLT και ALARM. 
 

8.1. Αναγνώριση παρουσίας των μπαταριών. 
Ο οδηγητής του τροφοδοτικού ελέγχει την τάση στον ακροδέκτη της μπαταρίας και αναλόγως με την τιμή 

αντιδρά καταλλήλως: 
UBAT κάτω από 4V - οι μπαταρίες  δεν θα συνδεθούν στο κύκλωμα του τροφοδοτικού  
UBAT = 4 έως 20V - οι μπαταρίες  θεωρούνται κακής απόδοσης 
UBAT πάνω από 20V - οι μπαταρίες συνδέονται στα κυκλώματα του τροφοδοτικού 

 

8.2. Προστασία βραχυκυκλώματος των ακροδεκτών της μπαταρίας. 
 Το τροφοδοτικό είναι εξοπλισμένο με το κύκλωμα προστασίας βραχυκυκλώματος ακροδεκτών της 
μπαταρίας. Σε περίπτωση βραχυκυκλώματος το κύκλωμα ελέγχου άμεσα αποσυνδέει τις μπαταρίες από το 
υπόλοιπο κύκλωμα του τροφοδοτικού με τέτοιο τρόπο που δεν παρατηρείται στις εξόδους του τροφοδοτικού  η 
απουσία τάσης εξόδου. Η αυτόματη  (επαναφορά  ενεργοποίηση-όχι) επανασύνδεση των μπαταριών στα 
κυκλώματα του τροφοδοτικού είναι εφικτή μόνο μετά την αποκατάσταση του βραχυκυκλώματος και τη σωστή 
σύνδεσή (τους).  
 

8.3. Προστασία από σύνδεση αντεστραμμένης πολικότητας των μπαταριών. 
Το τροφοδοτικό προστατεύεται από τη σύνδεση αντεστραμμένης πολικότητας. Σε περίπτωση 

λανθασμένης σύνδεσης ακολουθεί η τήξη της ασφάλειας FBAT. Η επαναφορά στην κανονική λειτουργία είναι  
δυνατή μετά την αντικατάσταση της ασφάλειας και της σωστής σύνδεσης των μπαταριών. 

 

8.4. Προστασία μπαταριών από υπερβολική αποφόρτιση UVP. 
Το τροφοδοτικό είναι εξοπλισμένο με σύστημα αποσύνδεσης και σήμανσης αποφόρτισης μπαταριών. Κατά 

τη λειτουργία από μπαταρία η μείωση τάσης στους ακροδέκτες της μπαταρίας κάτω από 20V±0.2V θα 
ενεργοποιήσει την ηχητική σήμανση και την αποσύνδεση των μπαταριών στα 15 δευτ. 

Η επαναφορά σύνδεσης των μπαταριών στο τροφοδοτικό θα γίνει αυτόματα τη στιγμή παρουσίας τάσης 
230V AC. 
 

8.5. Τεστ μπαταριών. 
Κάθε 5 λεπτά το τροφοδοτικό εκτελεί τεστ μπαταριών. Κατά την εκτέλεση των τεστ ο οδηγός του 

τροφοδοτικού διεξάγει μετρήσεις ηλεκτρικών παραμέτρων σύμφωνα με την προγραμματισμένη διαδικασία.  
Αρνητικό αποτέλεσμα του τεστ προκύπτει: 
-  από διακοπή κυκλώματος των μπαταριών   
-  όταν η αντίσταση στο κύκλωμα των μπαταριών αυξηθεί πάνω από  300 mΩ  
- όταν η τάση στους ακροδέκτες των μπαταριών μειωθεί κάτω από 24V. 

Το τεστ μπαταριών μπορεί να ενεργοποιηθεί χειροκίνητα μέσω του μενού του τροφοδοτικού  (ενότητα 
7.2.1) π.χ. για επανέλεγχο των μπαταριών μετά την αντικατάστασή τους. 

Το τροφοδοτικό διαθέτει προγραμματισμένη προστασία από τη συχνή εκτέλεση τεστ των μπαταριών τα 
οποία θα μπορούσαν να προκαλέσουν την αποφόρτισή τους. Η προστασία συνιστάται στο μπλοκάρισμα 
εκτέλεσης του τεστ για 60 δευτ. από την τελευταία ενεργοποίησή του.  

Σε αυτήν την περίπτωση στην οθόνη  LCD στο μενού Ρυθμίσεις  -> Τροφοδοτικό -> Τεστ μπαταριών 
εμφανίζεται το μήνυμα  „ΠΕΡΙΜΕΝΕ”. 

 

 
Σχ. 27. Στιγμιαίο μπλοκάρισμα του τεστ των μπαταριών. 

  
Η λειτουργία του στιγμιαίου μπλοκαρίσματος μπορεί να αποσυνδεθεί με την τοποθέτηση γέφυρας  Z2 στην 

πλακέτα του τροφοδοτικού (σχ.2 [8]). 
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Η λειτουργία τεστ μπαταριών, επίσης, θα  μπλοκάρει αυτόματα αν το τροφοδοτικό είναι σε λειτουργία, 
οπότε είναι αδύνατη η εκτέλεση του τεστ των μπαταριών. Αυτή η κατάσταση παρουσιάζεται πχ. στη λειτουργία με 
μπαταρία ή όποτε το τροφοδοτικό είναι υπερφορτωμένο. 
Σε αυτήν την κατάσταση στην οθόνη  LCD στο μενού Ρυθμίσεις -> Τροφοδοτικό -> Τεστ μπαταριών, θα εμφανιστεί 
διαγεγραμμένη η επιγραφή  „START”. 

 

 
Σχ. 28. Τεστ μπαταριών – μη ενεργό. 

 
 

8.6. Έλεγχος αντίστασης κυκλώματος μπαταριών. 
Το τροφοδοτικό εξοπλίστηκε με λειτουργία ελέγχου αντίστασης στο κύκλωμα των μπαταριών. Ο οδηγός 

του τροφοδοτικού κατά τον έλεγχο λαμβάνει υπόψη τις βασικές παραμέτρους στο κύκλωμα και σε περίπτωση 
υπέρβασης επιτρεπόμενης τιμής 300m Ohm δίνει σήμανση  βλάβης.  

Η παρουσία της βλάβης μπορεί να σημαίνει σημαντική φθορά των μπαταριών ή κακή επαφή στα καλώδια. 
 
 

8.7. Έλεγχος της θερμοκρασίας  των μπαταριών. 
Το τροφοδοτικό διαθέτει αισθητήρα θερμοκρασίας για την παρακολούθηση των παραμέτρων θερμοκρασίας  

των συνδεδεμένων μπαταριών. Ο αισθητήρας βρίσκεται δίπλα στις μπαταρίες και για αυτό δεν πρέπει τις ενδείξεις 
να τις συγχέουμε με τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος. 

Ο έλεγχος της θερμοκρασίας των μπαταριών και η αντιστάθμιση ρεύματος φόρτισης επιμηκύνει τη διάρκεια 
χρήσης των μπαταριών που χρησιμοποιούμε.  
 
 

8.8. Διάρκεια ετοιμότητας.  
Ο χρόνος λειτουργίας του τροφοδοτικού από μπαταρίες εξαρτάται από τη χωρητικότητα των μπαταριών, 

από το βαθμό φόρτισης και από το φορτίο ρεύματος. Για να διατηρήσουμε τον ανάλογο χρόνο ετοιμότητας πρέπει 
να περιορίσουμε την κατανάλωση ρεύματος από το τροφοδοτικό στη λειτουργία από μπαταρίες.  

Την ελάχιστη απαιτούμενη χωρητικότητα των μπαταριών, που πρέπει να χρησιμοποιείται στη λειτουργία 
με το τροφοδοτικό, μπορούμε να την υπολογίσουμε με τον τύπο: 

QAKU = 1.25 ﴾ ﴾Id + Iz﴿ •Td + ﴾Ia + Iz﴿ •Ta + 0.05 Ic ﴿ 
 

όπου: 
QAKU  – ελάχιστη χωρητικότητα των μπαταριών [Ah] 
1.25 – συντελεστής που σχετίζεται με τη μείωση της χωρητικότητας των μπαταριών λόγω παλαιότητας   

Id –  κατανάλωση ρεύματος από τις συσκευές κατά τη διάρκεια επιτήρησης  [A] 

Iz –  κατανάλωση ρεύματος για τις (αποκλειστικές)  ανάγκες του τροφοδοτικού [A] ( πίνακας 15) 

Td – απαιτούμενη διάρκεια επιτήρησης [h] 

Ia – κατανάλωση ρεύματος από τις συσκευές κατά τη διάρκεια του συναγερμού [A] 

Ta – διάρκεια συναγερμού [h] 

Ic – ρεύμα εξόδου μικρής διάρκειας 

 

 
Μετατρέποντας τον παραπάνω τύπο μπορούμε να καθορίσουμε κατά προσέγγιση τη διάρκεια διατήρησης 

λειτουργίας του κυκλώματος με μπαταρίες 2x17Ah.  
Μπορούμε να προϋποθέσουμε τα ακόλουθα δεδομένα: 

Id =1A 
       Iz = 0,065A 

Ia = 2A 
  Ta = 0,5h 

Ic = 3A 
 
Η διάρκεια διατήρησης του συστήματος με μπαταρίες 2x17Ah θα είναι 11ώρες και 39λεπτά. 
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9. Απομακρυσμένη παρακολούθηση (επιλογή: Wi-Fi, Ethernet, RS485, 
USB). 

Το τροφοδοτικό προσαρμόστηκε για τη λειτουργία στο σύστημα όπου απαιτείται απομακρυσμένος έλεγχος 
των παραμέτρων λειτουργίας από το κέντρο παρακολούθησης. Η μετάδοση πληροφοριών για την κατάσταση του 
τροφοδοτικού είναι δυνατή με τη χρησιμοποίηση πρόσθετης εξωτερικής μονάδας επικοινωνίας, όπου 
πραγματοποιείται επικοινωνία μέσω δικτύου Wi-Fi, Ethernet ή RS485. Είναι δυνατή η σύνδεση του τροφοδοτικού 
στον υπολογιστή μέσω  interface USB-TTL.  

Στη συνέχεια της ενότητας παρουσιάζονται διάφορες τοπολογίες συνδέσεων που αποτελούν μόνο ένα 
μέρος των δυνατοτήτων για εφαρμογή σχημάτων επικοινωνίας. Περισσότερα παραδείγματα περιέχουν τα 
εγχειρίδια που προορίζονται για τα αντίστοιχα  interface. 

  
Εγκαθιστώντας στο τροφοδοτικό επιλεγμένα εξαρτήματα, πρέπει να λάβουμε υπόψη την παράμετρο 
κατανάλωση ρεύματος, για τις ανάγκες του τροφοδοτικού  το οποίο χρησιμοποιούμε για τον 
υπολογισμό διάρκειας ετοιμότητας (ενότητα 8.8). 
 

 

9.1. Επικοινωνία μέσω interface USB-TTL. 
Ο πιο απλός τρόπος επικοινωνίας του τροφοδοτικού με τον υπολογιστή εξασφαλίζεται με το  interface USB-

TTL „INTU”. Αυτό το Interface έχει τη δυνατότητα άμεσης σύνδεσης του υπολογιστή στο τροφοδοτικό  και 
αναγνωρίζεται από το λειτουργικό σύστημα ως «εικονική θύρα COM». 

 

 
Σχ. 29. Επικοινωνία USB-TTL με χρήση interface USB-TTL „INTU”. 

 

9.2. Επικοινωνία  μέσω  δικτύου ETHERNET. 
Την επικοινωνία στο δίκτυο Ethernet επιτρέπουν τα επιπρόσθετα interfaces: Ethernet „INTE” και RS485-

ETH „INTRE”, σύμφωνα με το πρότυπο IEEE802.3.  
Το Interface Ethernet „INTE” έχει πλήρη γαλβανική απομόνωση και προστασία από υπερπήδηση τάσης. Η 

θέση για την εγκατάσταση έχει προβλεφθεί στο εσωτερικό του ερμαρίου του τροφοδοτικού. 

 
Σχ. 30. Επικοινωνία Ethernet με χρήση interface Ethernet „INTE”. 
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Το Interface RS485-ETHERNET „INTRE” είναι μια συσκευή που χρησιμοποιείται για τη μετατροπή του 

σήματος μεταξύ του κεντρικού δικτύου RS485 και το δίκτυο ethernet. Για τη σωστή λειτουργία της συσκευής 
απαιτείται εξωτερική τροφοδοσία 10÷30V DC π.χ. από το τροφοδοτικό σειράς EN54. Η σύνδεση  του interface 
πραγματοποιείται διατηρώντας τη γαλβανική απομόνωση. Η συσκευή εγκαθίσταται στο ερμητικό ερμάριο όπου 
προστατεύεται από τις δυσμενείς περιβαλλοντικές συνθήκες.   

 
Σχ.. 31. Επικοινωνία Ethernet με χρήση interface RS485-Ethernet „INTRE”. 

 

9.3. Ασύρματη επικοινωνία μέσω δικτύου WI-FI. 
Η ασύρματη επικοινωνία μπορεί να πραγματοποιηθεί με χρήση επιπρόσθετων interfaces: WI-FI „INTW” και  

RS485-WiFi, που λειτουργούν στο φάσμα συχνότητας  2,4GHz, σύμφωνα με το πρότυπο IEEE 802.11bgn. 
Το Interface WiFi „INTW” πρέπει να εγκατασταθεί στην ειδικά προκαθορισμένη θέση στο εσωτερικό του 

ερμαρίου, έτσι ώστε η κεραία να βρίσκεται εξωτερικά του ερμαρίου.   

 
Σχ. 32. Επικοινωνία WI-FI με χρήση interface WI-FI „INTW”. 
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Το Interface RS485-WiFi „INTRW” είναι μία συσκευή που χρησιμοποιείται για τη μετατροπή σήματος 

μεταξύ του κεντρικού δικτύου RS485 και δικτύου Wi-Fi. Για τη σωστή λειτουργία της συσκευής απαιτείται 
εξωτερική τροφοδοσία του φάσματος 10÷30V DC π.χ. από το τροφοδοτικό της σειράς EN54. Η συσκευή 
εγκαθίσταται στο ερμητικό εξωτερικό ερμάριο όπου προστατεύεται από τις δυσμενείς περιβαλλοντικές συνθήκες. 

 

 
 

Σχ. 33. Επικοινωνία WI-FI με χρήση interface RS485-WIFI „INTRW”. 
 
 

9.4. Επικοινωνία μέσω δικτύου RS485.  
Άλλο είδος επικοινωνίας μέσω δικτύου είναι η επικοινωνία RS485 με χρήση δίαυλο ζεύγος αγωγών 

μεταφοράς. Για να πραγματοποιήσουμε αυτό το είδος ανταλλαγής δεδομένων πρέπει το τροφοδοτικό να 
εξοπλιστεί  επιπροσθέτως με interface RS485-TTL „INTR”, που μετατρέπει τα δεδομένα από το τροφοδοτικό στα 
standard RS485 και interface USB-RS485 „INTUR”, που μετατρέπει τα δεδομένα από το δίκτυο RS485 στο USB. 
Τα προτεινόμενα interfaces διαθέτουν πλήρη γαλβανική απομόνωση και προστασία από υπερπήδηση τάσης. 

 

 
 

Σχ. 34. Επικοινωνία RS485 με χρήση interface „INTR” και „INTUR”.  
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9.5. Πρόγραμμα „PowerSecurity”. 
 

Το πρόγραμμα Program „PowerSecurity” είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα www.pulsar.pl  
 και η λεπτομερής περιγραφή του βρίσκεται στο εγχειρίδιο χρήσης του προγράμματος. 

 
Για την επισκόπηση και ανάλυση πληροφοριών που μεταβιβάζονται από το χώρο εγκατάστασης των 

τροφοδοτικών σχεδιάστηκε δωρεάν πρόγραμμα „PowerSecurity”, του οποίου ο κεντρικός πίνακας ελέγχου 
παρουσιάζεται παρακάτω.  

 

 
 

Σχ. 35. Κεντρικός πίνακας ελέγχου „Power Security”. 
 

Ο κεντρικός πίνακας ελέγχου σχεδιάστηκε με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτρέπει την κατανομή του σε 
μικρότερα πεδία ανάλογα με τον αριθμό τροφοδοτικών που παρακολουθούνται.  

Το πρόγραμμα είναι εξοπλισμένο με την κονσόλα διαχειριστή, που δίνει τη δυνατότητα ομαδοποίησης των 
τροφοδοτικών  για πιο εύκολη ανάλυση και προσανατολισμό του πεδίου που ανήκουν. 

Η εφαρμογή επιτρέπει τόσο την οπτικοποίηση όσο και την ανάλυση των εισερχόμενων δεδομένων. Η 
υπέρβαση των επιτρεπτών παραμέτρων σηματοδοτείται με αλλαγή χρώματος σε κόκκινο στο συγκεκριμένο πεδίο 
της οθόνης ή με αναβόσβημα λυχνίας. Στις επιμέρους καρτέλες μπορεί να γίνει προεπισκόπηση των παραμέτρων 
του τροφοδοτικού στο γράφημα και ανάγνωση του ιστορικού βλαβών με  πληροφορίες για την κατάσταση εξόδων 
ελέγχου και ηλεκτρικών παραμέτρων. 

 

 

http://www.pulsar.pl/
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10. Τεχνικά χαρακτηριστικά.  
 
Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά (πιν.15). 
Μηχανικά χαρακτηριστικά (πιν.16). 
Ασφάλεια χρήσης (πιν.17). 
Παράμετροι χρήσης (πιν.18). 
Προτεινόμενοι τύποι και διάμετροι καλωδίων εγκατάστασης (πιν. 19) 

 
 

Πίνακας. 15. Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά. 
Κατηγορία λειτουργίας EN 12101-10:2007 A  

Τάση τροφοδοσίας 230V AC  (-15%/+10%) 

Κατανάλωση ρεύματος  0,56A @230V AC 

Συχνότητα τροφοδοσίας 50Hz 

Ισχύς μονάδας τροφοδοτικού  83W 

Αποδοτικότητα 84% 

Τάση εξόδου   
στους  20 ºC 

22,0V÷ 27,6V DC – λειτουργία  buffer 
20,0V÷ 27,6V DC – λειτουργία με μπαταρία 

Ρεύμα εξόδου  Συνεχής λειτουργία  
Ρεύμα εξόδου Imax a=2A 

Στιγμιαία λειτουργία 
Ρεύμα εξόδου Imax b=3A 

Μέγιστη αντίσταση κυκλώματος μπαταριών 300mΩ 

Εξομάλυνση τάσης  90mVp-p max. 

Κατανάλωση ρεύματος για τις ανάγκες του 
τροφοδοτικού σε λειτουργία από μπαταρία 

I = 65mA  
I = 55mA – αποσυνδεδεμένος φωτισμός κονσόλας  LCD 
Προσοχή ! Εάν στο τροφοδοτικό συνδεθεί  interface 
επικοινωνίας ή μονάδα ασφαλειών τότε πρέπει να 
συνυπολογίζεται  το επιπλέον ρεύμα κατανάλωσης. 

Ρεύμα φόρτισης μπαταριών 1A 

Συντελεστής θερμικής αντιστάθμισης τάσης 
μπαταριών 

-40mV/ ºC (-5 ºC ÷ 40 ºC) 

Σήμανση χαμηλής τάσης μπαταριών Ubat < 23V, σε λειτουργία από μπαταρίες 

Προστασία υπέρτασης OVP 
U>30,5V±0,5V – αποσύνδεση τάσης εξόδου (αποσύνδεση 
AUX+), αυτόματη επαναφορά  

Προστασία από βραχυκύκλωμα SCP 
F5A – ασφάλεια topik  FAUX1, FAUX2 ( η βλάβη απαιτεί αλλαγή 
γυάλινης ασφάλειας) 

Προστασία υπερφόρτωσης OLP Προγραμματισμός - Συσκευές 

Προστασία κυκλώματος μπαταριών SCP  και 
σύνδεσης αντεστραμμένης πολικότητας 

F6,3A – ασφάλεια  topik FBAT ( η βλάβη απαιτεί αλλαγή γυάλινης 
ασφάλειας) 

Προστασία μπαταριών από την υπερβολική 
εκφόρτωση UVP 

U<20V (± 2%) – αποσύνδεση μπαταριών 

Ένδειξη ανοίγματος  ερμαρίου του 
τροφοδοτικού 

Μικροδιακόπτης TAMPER 

Έξοδοι τεχνικού ελέγχου: 
- EPS FLT¨; σήμα εξόδου βλάβης τροφοδοσίας 
 AC 
 
 
- APS FLT; σήμα εξόδου βλάβης μπαταριών 
 
- PSU FLT; σήμα εξόδου βλάβης τροφοδοτικού  
 
- ALARM; σήμα εξόδου συγκεντρωτικής 
βλαβών 

 
- τύπος – ηλεκτρονικός,  max 50mA/30V DC, γαλβανική 
απομόνωση 1500VRMS 
- καθυστέρηση περίπου 10δευτ./1λ/10λ/30λ (+/-5%) – 
διαμόρφωση από την κονσόλα  

- τύπος – ηλεκτρονικός, max 50mA/30V DC, γαλβανική 
απομόνωση 1500VRMS 

- τύπος – ρελέ: 1A@ 30VDC/50VAC  
ΠΡΟΣΟΧΗ! Στο σχέδιο 2 η διάταξη των επαφών παρουσιάζει 
απουσία τάσης ρελέ που αντιστοιχεί στην ένδειξη κατάστασης 
βλάβης  

Είσοδος ελέγχου  EXTi 
Τάση ενεργοποίησης –  10÷30V DC 
Τάση απενεργοποίησης –  0÷2V DC 
Επίπεδο γαλβανικής απομόνωσης 1500VRMS 

Έξοδος σε ρελέ EXTo 1A@ 30V DC /50V AC 

Οπτική σήμανση: 

- δίοδοι  LED στην  pcb τροφοδοτικού 
- οθόνη LCD 

 ένδειξη  ηλεκτρικών παραμέτρων, π.χ.: τάση, ρεύμα, 
αντίσταση κυκλώματος, τάση δικτύου τροφοδοσίας 

 σήμανση βλαβών 
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 διαμόρφωση ρυθμίσεων του τροφοδοτικού από το panel 

 2 επίπεδα πρόσβασης προστατευμένα με κωδικούς 

 το ιστορικό λειτουργίας του τροφοδοτικού – 6144 τιμές 

 το ιστορικό συμβάντων - 2048 συμβάντα 

 το ρολόι πραγματικού χρόνου με υποβοήθηση μπαταρίας 

Ηχητική σήμανση : - πιεζοηλεκτρική συσκευή ηχητικού σήματος  ~75dB /0,3m 

Μπαταρίες οθόνης  LCD 3V, λιθίου, CR2032 

Ασφάλειες:  
 - FMAINS  
 - FBAT 
 - FAUX1 

 - FAUX2 

 
T 3,15A / 250V  
F 6,3A / 250V 
F 5A / 250V  
F 5A / 250V 

Επιπρόσθετος εξοπλισμός 
(που δεν περιλαμβάνονται στον εξοπλισμό του 
τροφοδοτικού) 

- interface USB-TTL „INTU”, επικοινωνία USB-TTL 
- interface RS485 „INTR”, επικοινωνία RS485 
- interface USB-RS485 „INTUR”, επικοινωνία USB-RS485 
- interface Ethernet „INTE”, επικοινωνία ethernet 
- interface  Wi-Fi “INTW”,ασύρματη επικοινωνία Wi-Fi 
- interface RS485-Ethernet “INTRE”,επικοινωνία RS485-
Ethernet 
- interface RS485-WiFi “INTRW”, ασύρματη επικοινωνία RS485-
WiFi 

 
Πίνακας 16. Μηχανικά χαρακτηριστικά. 

Διαστάσεις  W=420  H=420  D+D1 =102 + 8 [+/- 2mm] 
W1=425 H1=425 [+/- 2mm]  

Στερέωση 380 x 345 x Φ 6 x4τμχ. (WxH) 

Προτεινόμενο μοντέλο 
μπαταριών 

- 2 x EP 17-12 ή 
- 2 x GP12170 

Χώρος για μπαταρίες 2x17Ah/12V (SLA) max. 
400 x 180 x 95mm (WxHxD) max  

Βάρος καθαρό/μικτό 9,0/10,3 kg 

Ερμάριο Χαλύβδινη λαμαρίνα DC01  1,2mm, χρώμα RAL 3001 (κόκκινο) 

Κλείδωμα  Κλειδαριά με κλειδί 

Ακροδέκτες Τροφοδοσία δικτύου: Ф0,51÷2 (AWG 24-12) 
Έξοδοι: Ф0,51÷2 (AWG 24-12) 
Έξοδοι μπαταριών BAT: Ф6 (M6-0-2,5) 

Καλωδιακοί στυπιοθλίπτες PG9 – διάμετρος καλωδίου Ф4÷8mm 
PG11 – διάμετρος καλωδίου Ф5÷10mm 

Παρατηρήσεις Το ερμάριο τοποθετείται σε απόσταση από το έδαφος για την εισαγωγή 
καλωδιώσεων. 
Ψύξη ελεύθερης ροής. 
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Πίνακας 17. Ασφάλεια χρήσης. 
 Κατηγορία προστασίας PN-EN 60950-1:2007 I (πρώτη) 

Βαθμός προστασίας PN-EN 60529: 2003 IP42 

Ηλεκτρική αντοχή μόνωσης: 
- μεταξύ κυκλώματος εισόδου (δικτύου) και κυκλωμάτων εξόδου του 
τροφοδοτικού (I/P-O/P) 
- μεταξύ κυκλώματος εισόδου και κυκλώματος προστασίας PE (I/P-FG) 
- μεταξύ κυκλώματος εξόδου και κυκλώματος προστασίας PE (O/P-FG) 

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

Αντίσταση μόνωσης: 
- μεταξύ κυκλώματος εισόδου και εξόδου ή προστασίας 

 
100 MΩ, 500V DC  

 
Πίνακας 18. Παράμετροι χρήσης. 

Περιβαλλοντική κατηγορία PN-EN 12101-10:2007 2 

Θερμοκρασία λειτουργίας  -5ºC...+75ºC  

Θερμοκρασία αποθήκευσης  -25ºC...+60ºC 

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

Ημιτονοειδείς δονήσεις κατά τη λειτουργία: 
 10 ÷ 50Hz 
 50 ÷ 150Hz 

 
0,1g 
0,5g 

Κραδασμοί κατά τη λειτουργία 0,5J 

Άμεση έκθεση σε ηλιακή ακτινοβολία Μη αποδεκτή 

Δονήσεις και κραδασμοί κατά τη μεταφορά Wg PN-83/T-42106 

 
Πίνακας 19. Προτεινόμενοι τύποι και διάμετροι καλωδίων εγκατάστασης. 

Τροφοδοσία από το δίκτυο 230V AC L-N-PE  
( πίνακας.2 [2]) 

OMY 3 x 0,75 mm
2
…1,5 mm

2
 

Έξοδοι συσκευών AUX1, AUX2 
( tab.1 [11]) 

HLGs 2 x 1,5 mm
2
…2,5 mm

2
 

 

Είσοδος.έξοδος σήμανσης 
( πίνακας.1 [11]) 

YnTKSY 1 x 2 x 0,8 mm
2
 

Επιπλέον γραμμές σήμανσης (επιλογή με  interfaces) FTP 4x2x0,5 kat.5e 
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11. Τεχνικοί έλεγχοι και συντήρηση. 
 
Οι τεχνικοί έλεγχοι και οι ενέργειες συντήρησης μπορεί να γίνουν μετά την αποσύνδεση του τροφοδοτικού 

από το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας. Το τροφοδοτικό δεν απαιτεί ιδιαίτερες ενέργειες συντήρησης, εκτός αν 
διαπιστώσουμε αρκετή σκόνη, τότε ενδείκνυται μόνο ξεσκόνισμα του εσωτερικού με πιεστικό αέρος. Σε περίπτωση 
αλλαγής ασφάλειας πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την ανάλογη ασφάλεια σύμφωνα με το πρότυπο. 

Οι έλεγχοι πρέπει να γίνονται όχι λιγότερο από μία φορά το χρόνο. Κατά τον έλεγχο εξετάζουμε και 
δοκιμάζουμε τις μπαταρίες. 

Μετά από  4 εβδομάδες από την εγκατάσταση του τροφοδοτικού πρέπει εκ νέου να ξανασφίξουμε  τις 
(βιδωτές- όχι) συνδέσεις σχ. 2 [11] και σχ. 3 [2].  

 

11.1. Αντικατάσταση  μπαταριών της κονσόλας LCD. 
 Η εκτιμώμενη  διάρκεια λειτουργίας με  μπαταρία τύπου CR2032 είναι περίπου  6 χρόνια. Μετά το 

διάστημα αυτό απαιτείται αλλαγή της μπαταρίας. 
Η αλλαγή της μπαταρίας από το  panel LCD θα πρέπει να πραγματοποιηθεί  σε λειτουργία του 

τροφοδοτικού από  το δίκτυο ή από μπαταρία προς αποφυγή ακύρωσης χρονικών ρυθμίσεων. 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ! 
Οι αποσυνδεδεμένες μπαταρίες πρέπει να αποθηκεύονται στον καθορισμένο χώρο 
συλλογής. Δεν επιτρέπεται να αντιστρέψουμε τους πόλους της μπαταρίας. Δεν πρέπει να 
χρησιμοποιήσουμε μπαταρίες άλλου τύπου. Λανθασμένος χειρισμός της μπαταρίας μπορεί 
να προκαλέσει την έκρηξή της. 

 
 

 

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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