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Zasilacze buforowe 13,8VDC / 27,6VDC
impulsowe, spełniające normę alarmową PN-EN50131-6 stopień 1÷3
Seria PSBEN

 • zgodność z normą PN-EN50131-6 w stopniu 1÷3  
i klasy środowiskowej II

 • dostępne modele: 13,8VDC / 3A; 5A; 10A 
                              27,6VDC / 5A

 • napięcie zasilania 230VAC
 • miejsce na akumulator 17Ah; 40Ah; 65Ah
 • wysoka sprawność
 • niski poziom tętnień napięcia
 • mikroprocesorowy system automatyki
 • inteligentne zarządzanie wyjściowym stopniem mocy zasilacza 
 • port komunikacyjny „SERIAL” z zaimplementowanym protokołem 

MODBUS RTU
 • zdalny monitoring (opcja: Ethernet, RS485)
 • darmowy program „PowerSecurity” do monitorowania parametrów 

pracy zasilacza
 • kontrola prądu obciążenia
 • kontrola napięcia wyjściowego
 • kontrola stanu bezpiecznika wyjściowego
 • dynamiczny test akumulatora
 • kontrola ciągłości obwodu akumulatora
 • kontrola napięć akumulatora
 • kontrola stanu bezpiecznika akumulatora
 • kontrola ładowania i konserwacji akumulatora
 • ochrona akumulatora przed nadmiernym rozładowaniem (UVP)
 • ochrona akumulatora przed przeładowaniem
 • zabezpieczenie wyjścia akumulatora przed zwarciem i odwrotnym 

podłączeniem

 • prąd ładowania akumulatora przełączany zworką
 • zdalny test akumulatora (wymagane dodatkowe moduły)
 • przycisk START załączenia akumulatora
 • przycisk STOP wyłączenia podczas pracy akumulatorowej
 • optyczna sygnalizacja przeciążenia zasilacza OVL
 • sygnalizacja akustyczna awarii
 • wskazania parametrów elektrycznych, np.: napięcie, prąd
 • historia awarii
 • wybór czasu sygnalizacji zaniku sieci AC
 • wejścia/wyjścia techniczne z izolacją galwaniczną
 • wejście awarii zbiorczej EXT IN
 • wyjście techniczne EPS sygnalizacji zaniku sieci AC
 • wyjście techniczne PSU sygnalizacji awarii zasilacza
 • wyjście techniczne APS sygnalizacji awarii akumulatora
 • wewnętrzna pamięć stanu pracy zasilacza
 • zabezpieczenia:

 ◦ przeciwzwarciowe SCP
 ◦ przeciążeniowe OLP
 ◦ nadnapięciowe OVP
 ◦ termiczne OHP
 ◦ przepięciowe
 ◦ antysabotażowe: otwarcie obudowy i oderwanie od podłoża

 • chłodzenie konwekcyjne
 • gwarancja: 5 lat od daty produkcji

Dodatkowe funkcje serii LCD
 • sygnalizacja awarii
 • konfiguracja ustawień zasilacza poziomu panelu
 • 3 poziomy dostępu zabezpieczone hasłami
 • historia pracy zasilacza
 • zegar czasu rzeczywistego z podtrzymaniem bateryjnym
 • rozbudowany zakres informacji na wyświetlaczu LCD
 • prosta obsługa zasilacza w wersji LCD

Cechy wspólne zasilaczy

Spełniające normę 
alarmową PN-EN50131-6 

stopień 1÷3

Złoty Medal MTP 
Securex 2014
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* dokładne wydajności prądowe uwzględniające prądy ładowania akumulatorów dla poszczególnych stopni zabezpieczenia znajdują się w  
   kartach katalogowych.

wyświetlacz LED wyświetlacz graficzny LCD

Optyczna sygnalizacja pracy
dla PSBEN ‒ LED
 • diody LED na PCB zasilacza,
 • panel LED:

 ◦ wskazania prądu wyjściowego
 ◦ wskazania napięcia wyjściowego
 ◦ kody awarii wraz z historią

 
 

Optyczna sygnalizacja pracy
dla PSBEN ‒ LCD
 • diody LED na PCB zasilacza,
 • panel LCD:

 ◦ wskazania parametrów elektrycznych
 ◦ sygnalizacja awarii
 ◦ konfiguracja ustawień zasilacza z poziomu panelu
 ◦ 3 poziomy dostępu zabezpieczone hasłami
 ◦ historia pracy zasilacza – 6144 wartości
 ◦ historia awarii – 2048 zdarzeń
 ◦ zegar czasu rzeczywistego z podtrzymaniem bateryjnym

Kod Napięcie 
wyjściowe

Prąd
całkowity *

Prąd ładowania 
akumulatora

Miejsce na 
akumulator

Wymiary 
W×H×D+D1 [+/- 2mm]

W1×H1 [+/- 2mm]panel LED panel LCD

PSBEN3012C  —

13,8VDC

3,2A 0,2A / 0,6A / 1,0A / 1,5A 17Ah 300×300×92+8
305×305

PSBEN5012C  — 5,6A 0,6A / 1,5A / 2,2A / 3,0A 17Ah 330×350×102+8
335×355

PSBEN5012D PSBEN5012D/LCD 5,6A 0,6A / 1,5A / 2,2A / 3,0A 40Ah 330×350×173+8
335×355

PSBEN10A12E PSBEN10A12E/LCD 10,6A 0,6A / 1,5A / 2,2A / 3,0A 65Ah 400×370×173+8
405×375

PSBEN5024C PSBEN5024C/LCD 27,6VDC 5,6A 0,6A / 1,5A / 2,2A / 3,0A 2×17Ah 400×350×92+8
405×355

Zasilacze buforowe 13,8VDC / 27,6VDC
impulsowe, spełniające normę alarmową PN-EN50131-6 stopień 1÷3
Seria PSBEN
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Akcesoria do zasilaczy serii PSBEN
Interfejsy

Darmowa aplikacja
 „PowerSecurity”

„PowerSecurity” 
– także w wersji na platformę 

Android  

INTE
 Interfejs ETHERNET

INTRE
Interfejs RS485-ETHERNET

INTR
Interfejs RS485-TTL
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PowerSecurity

  

Oprogramowanie „PowerSecurity”
do zasilaczy serii PSBEN

Darmowa aplikacja
 „PowerSecurity”

„PowerSecurity” 
– także w wersji na 
platformę Android

Zdalne okno pulpitu zasilacza

Zdalne okno pulpitu zasilacza

Dla zasilaczy z wyświetlaczem LED

Dla zasilaczy z wyświetlaczem LCD

Historia zdarzeń

Historia zdarzeń Historia parametrów

PowerSecurity jest programem umożliwiającym zdalny monitoring parametrów zasilaczy serii PSBEN wyposażonych 
w interfejs komunikacyjny. Aplikacja ta umożliwia skonfigurowanie połączeń, analizę parametrów oraz zarządzanie grupami 
zasilaczy.

Zasilacze serii PSBEN
Dla zasilaczy serii PSBEN, w oknie zdalnego pulpitu zasilacza monitorowane są następujące parametry:

 • Napięcie i prąd na wyjściu AUX zasilacza
 • Stan zasilania sieciowego 230V
 • Napięcie oraz stan naładowania akumulatora (możliwy zdalny test akumulatora)
 • Stan wyjść technicznych (EPS, PSU, APS)
 • Stan wejścia awarii zbiorczej – EXTi

Dodatkowo możliwy jest odczyt historii zdarzeń oraz dla zasilaczy z wyświetlaczem LCD historia parametrów



CADprofi

Biblioteki CAD

Nasze biblioteki produktów są obecne w CADprofi  
– oprogramowaniu wspomagający projektowanie  
architektury, mechaniki oraz instalacji sanitarnych  
i elektrycznych. 
Więcej informacji na www.cadprofi.com

 
Dodatkowo na naszej stronie www.pulsar.pl bezpłatnie 
udostępniamy program PulsarCAD, bibliotekę aktualnych 
produktów firmy Pulsar. 
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