
Instrukcja 
AWZ 528 – Symbol 

Moduł zasilacza buforowego MP-2A(5A) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dane techniczne Przeznaczenie 

 
Napięcie zasilania………………………….: 16÷18V / AC 
Napięcie wyjściowe………………………..: 13.8V / DC (regulowane) 
Nominalny prąd wyjściowy (z akumulatorem): 2A 
Maksymalny chwilowy prąd wyjściowy z akumulatorem: 5A 
Transformator (zalecany) ………………….: min. 40VA  
Akumulator (zalecany) ……………………..: 7Ah lub 17Ah/12V 
Prąd ładowania akumulatora ……………...: 0.7A 
Zabezpieczenie przed zwarciem…………..: elektroniczne 
Zabezpieczenie przed przeciążeniem…….: elektroniczne 
Zabezpieczenie przed przepięciami……….: warystory 
Bezpiecznik w obwodzie akumulatora…….: 5A (szybki) 
Sygnalizacja pracy ………………………….: diody LED 
Temperatura pracy……………………….….: 0-50°C 
Przekaźnik techniczny: styk przekaźnika zmienia stan po zaniku  
           napięcia zasilania AC, (obciążalność styków 1,5A/30V/DC) 
Wymiary (dł.  x szer. x wys.) ………………: 90  x 70 x 46 
Masa (bez akumulatora)……………………: 0.24 kg 

 
Moduł zasilacza przeznaczony jest do zasilania czujników, 
zamków szyfrowych, manipulatorów, domofonów, kamer i innych 
urządzeń wchodzących w skład systemu alarmowego oraz do 
ładowania akumulatora (12V). Nadaje się również do zasilania 
innych urządzeń wymagających ciągłego zasilania napięciem 
stałym z zakresu 11÷14V (bez akumulatora). Moduł wyposażony 
jest w przekaźnik techniczny. Do modułu wykorzystany został 
stabilizator LM350T. 
 
Podstawowe cechy stabilizatora LM350T: 
 - Napięcie wyjściowe jest płynnie regulowane (potencjometrem). 
 - Układ ograniczenia prądowego o progu działania od 3,1÷3,3A. 
 - Układ bezpiecznika termicznego, ograniczający napięcie i prąd   
   wyjściowy w przypadku wzrostu temperatury układu. 
 - Stabilność napięcia wyjściowego 0,35% w pełnym zakresie   
   zmian napięcia wejściowego i prądu obciążenia. 
 - Do poprawnej pracy stabilizatora wystarczy różnica napięcia  
   wejściowego i wyjściowego zaledwie 2,5V. 
 
    Zastosowany przekaźnik techniczny posiada styk prze łączny o 
obciążeniu ok. 1.5A (30V), który zmienia swój stan po zaniku 
napięcia sieciowego. 
 

Nad całą powierzchnią obwodu drukowanego jest zamontowany 
radiator odprowadzający nadmiar ciepła. 
 

Moduł zasilacza wyposażony jest w 4 kołki dystansowe (wys. 
8mm) oraz w uniwersalne końcówki do podłączenia akumulatora 
17Ah lub 7Ah. 

 
 
 
 
 

Producent: 
                                                                   Adres:   Siedlec 150  ( ko ło Krakowa )  

                                                                      32-744 Łapczyca 
                                                        POLSKA 
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