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Zasilacz buforowy APS-1012 zosta  zaprojektowany z my  o instalacjach elektrycznych
zasilanych napi ciem sta ym 12 V. Dzi ki zastosowaniu uk adu zasilacza impulsowego o
du ej sprawno ci energetycznej, zasilanego wprost z sieci napi ciem 230 V AC,
zminimalizowano straty cieplne zwi kszaj c jednocze nie niezawodno  pracy. Zasilacz
posiada wej ciowy filtr przeciwzak óceniowy i uk ad korekcji wspó czynnika mocy, a tak e
zabezpieczenie przeciwzwarciowe i przeci eniowe wyj cia. Obudowa pozwala na
umieszczenie w jej wn trzu dwóch akumulatorów o pojemno ci 17 Ah, co pozwala, przy
równoleg ym ich po czeniu, podwoi  czas pracy awaryjnej bez zasilania zewn trznego.
Precyzyjna regulacja napi cia, mikroprocesorowa kontrola stanu na adowania akumulatora
i funkcja automatycznego od czenia w przypadku jego nadmiernego roz adowania,
pozwalaj  d ej u ytkowa  akumulator, bez ryzyka jego zniszczenia. Do wspó pracy
z zasilaczem zalecany jest akumulator o owiowy o napi ciu 12 V i pojemno ci 17 Ah.
Zasilacz zosta  wyposa ony w cztery diody wiec ce LED sygnalizuj ce: stan zasilania
sieciowego i akumulatora, oraz sytuacj  przeci enia pr dowego wyj cia i nadmiernego
wzrostu temperatury. Wykryte awarie s  sygnalizowane na wyj ciach typu OC, jak równie
mog  by  sygnalizowane akustycznie. Podczas prawid owej pracy zasilacza wyj cia s
zwarte do masy (0 V), natomiast w przypadku wyst pienia awarii odpowiednie wyj cie
(zacisk) zostaje od czone od masy. Styk sabota owy umieszczony na obudowie pozwala
np. w czy  zasilacz w obwód sabota owy systemu alarmowego.

1. Opis zasilacza

Opis znaczenia diod LED umieszczonych na obudowie:
1  – [SIE ] (zielona):

wieci – praca prawid owa, jest napi cie 230 V AC na wej ciu,
brak wiecenia – brak napi cia 230 V AC lub przepalony bezpiecznik F1
(3,15 A).

2  – [AKUMULATOR] (zielona):
wieci – prawid owe napi cie akumulatora,

miga – spadek napi cia akumulatora poni ej 11 V,
brak wiecenia – brak akumulatora lub przepalony bezpiecznik F3 (10 A).

Uwaga: W przypadku braku obci enia na wyj ciu zasilacza, dioda  mo e zachowywa
si  niestabilnie. Prawid owe wskazanie stanu akumulatora jest zapewnione, je li
pobór pr du z wyj cia wynosi co najmniej 200 mA.

3  – [PRZECI ENIE] ta):
brak wiecenia – praca prawid owa.
wieci – pobór pr du przekracza 10 A.

4 – [TEMPERATURA] (czerwona):
brak wiecenia – praca prawid owa
miga – podwy szona temperatura pracy przy braku wentylatora (ponad 45 °C)

lub awaria wentylatora (je li jest zainstalowany).
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wieci – niebezpieczna temperatura pracy (ponad 65 °C), grozi uszkodzeniem
zasilacza.

Zasilacz posiada wentylator wymuszaj cy obieg powietrza w celu obni enia temperatury
pracy. Przy wzro cie temperatury wewn trz obudowy zasilacza powy ej 45 °C procesor
uruchamia wentylator i, je li nie zarejestruje prawid owych obrotów wentylatora, spowoduje
miganie diody [TEMPERATURA]. Wzrost temperatury powy ej 65 °C powoduje za wiecenie
czerwonej diody LED [TEMPERATURA] w sposób ci y i prze czenie wyj cia AWT w stan
aktywny (odci cie od masy). Spadek temperatury poni ej 65 °C, a nast pnie poni ej 45 °C
powoduje odpowiednio: wygaszenie ci ego wiecenia diody i wy czenie wentylatora.

W przypadku zwarcia wyj cia zasilacza do masy (b d w monta u, uszkodzenie kabli)
nast puje wy czenie zasilacza sygnalizowane zga ni ciem wszystkich diod LED. Sytuacja
ta trwa do czasu usuni cia problemu. Po ustaniu zwarcia zasilacz w cza si  automatycznie.
Zwarcie mo e spowodowa  uszkodzenie bezpiecznika F3 w obwodzie akumulatora (je eli
akumulator by  pod czony).

Obja nienia do rysunku 2:
1  – F1 bezpiecznik sieciowy T3,15 A – zabezpieczenie obwodu wej ciowego.
2  – F3 bezpiecznik T10 A – zabezpieczenie obwodu adowania akumulatora.
3  – przewody do pod czenia akumulatora (czerwony +; czarny -).
4  – ko ki do ustawiania parametrów pracy zasilacza – symbol  na p ytce elektroniki

oznacza ko ki zwarte (zworka za ona),  oznacza ko ki rozwarte (zworka zdj ta).
Fabrycznie na wszystkie ko ki s  za one zworki.
AC FAIL DELAY – okre lenie czasu, który musi up yn  od momentu wyst pienia

awarii zasilania AC, do momentu zasygnalizowania jej na wyj ciu AWS
(1800 lub 10 sekund). Fabrycznie: 1800 sekund.

BATT. CHARGE – okre lenie pr du adowania akumulatora (2 A – ko ki zwarte lub 4 A
– ko ki rozwarte). Fabrycznie: 2 A.

UWAGA: W celu skrócenia czasu do adowania akumulatora o du ej pojemno ci zwi kszono
pr d adowania w stosunku do oznacze  istniej cych na laminacie.

BATT. CHECK – w czenie/wy czenie testu akumulatora. Wy czenie testu nie
wy cza funkcji kontroli roz adowania akumulatora. Fabrycznie w czony.

BEEP – w czenie/wy czenie d wi kowej sygnalizacji awarii. Fabrycznie w czona.
5  – brz czyk – sygnalizacja d wi kowa awarii.
6  – FAN – gniazdo do pod czenia wentylatora.

Rys. 1. Opis gniazda wentylatora.

GND – masa zasilania wentylatora

+12V – wyj cie zasilania wentylatora

IMP – wej cie impulsowe (wska nik
obrotów wentylatora)
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Rys. 2. Widok p ytki elektroniki.
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Opis zacisków p yty g ównej:
230 V  AC– wej cia zasilania sieciowego (230 V AC).
+U – wyj cia zasilacza (zakres regulacji 13,6–13,8 V DC). czna wydajno  pr dowa

wyj  10 A.

COM – masa (0V).
AWT – wyj cie sygnalizuj ce przekroczenie dopuszczalnej temperatury pracy (OC).
AWB – wyj cie sygnalizuj ce niskie napi cie akumulatora – poni ej 11 V (OC).
AWP – wyj cie sygnalizuj ce przekroczenie dopuszczalnej warto ci pr du obci enia –

pobór pr du ponad 10 A (OC).
AWS – wyj cie sygnalizuj ce brak napi cia sieciowego 230 V AC (OC) – aktywacja

wyj cia z opó nieniem 1800 s lub 10 s.

2. Instalacja
Przed przyst pieniem do instalacji, nale y sporz dzi  bilans obci enia zasilacza. Pr d
pobierany z zasilacza przez urz dzenia zewn trzne nie mo e przekroczy  10 A.
Zasilacz powinien pracowa  z pod czeniem do zasilania sieciowego na sta e. W zwi zku
z tym, przed przyst pieniem do wykonania okablowania, nale y zapozna  si  z instalacj
elektryczn  obiektu. Do zasilania urz dzenia nale y wybra  obwód, w którym ca y czas
obecne b dzie napi cie, obwód powinien by  chroniony w ciwym zabezpieczeniem.

Przed do czeniem urz dzenia do obwodu, z którego b dzie on zasilany, nale y
wy czy  w tym obwodzie napi cie.

1. Umie ci  ko ki dystansowe (plastikowe) w tylnej cianie obudowy.
2. Zamontowa  obudow  zasilacza w wybranym miejscu i doprowadzi  przewody

elektryczne.
3. Umie ci  p yt  zasilacza na ko kach.
4. Przykr ci  blachowkr tami (2 szt.) p ytk  z diodami LED do pokrywy obudowy (zielone

diody w górnej pozycji).
5. Przewody zasilania ~230 V pod czy  do zacisków 230 V AC zasilacza. Przewód

uziemiaj cy pod czy  do zacisku umieszczonego wewn trz, na tylnej cianie metalowej
obudowy, oznaczonego symbolem uziemienia    , wtyczk  wentylatora pod czy  do
gniazda FAN.

6. Przewody zasilaj ce urz dzenia zewn trzne pod czy  do zacisków +U i COM na p ycie
zasilacza.

7. W razie potrzeby wykorzysta  wyj cia sygnalizuj ce awari  (np. do sterowania
przeka nikami lub pod czenia do wej  centrali alarmowej).

Rys. 3. Schematy wyj  AWS, AWP, AWB i AWT.

AWS, AWP,
AWB, AWT

AWS, AWP,
AWB, AWT
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8. Przy pomocy zworek ustawi  na ko kach oznaczonych AC FAIL DELAY czas, po którym
na wyj ciu AWS zostanie zasygnalizowana awaria sieci 230 V (wybrana warto  okre la
tak e po jakim czasie – od ustania awarii – wyj cie AWS powróci do stanu wyj ciowego).
Mo liwe czasy:

1800 sekund –  Ko ki zwarte
10 sekund –  Ko ki rozwarte

9. Na ko kach BEEP okre li , czy brz czyk ma sygnalizowa  awari  (zworka za ona), czy
nie (zworka zdj ta).

Prze czenia zworek – z uwagi na niebezpiecze stwo pora enia pr dem
elektrycznym – mo na dokonywa  tylko w stanie beznapi ciowym.

10. Pod czy  akumulatory zgodnie z oznaczeniami (kolorami).
Zielona dioda LED  [AKUMULATOR] zaczyna wieci  od razu po za czeniu zasilania
230 V, jednak stan na adowania akumulatora b dzie znany po wykonaniu pe nego testu
przez zasilacz – po oko o 12 minutach. Kontrola stanu na adowania akumulatora odbywa
si  co 4 minuty przez czas kilkunastu sekund. W czasie testowania procesor obni a
napi cie zasilacza do ok. 10,5 V, a odbiorniki s  zasilane z akumulatora. Je eli napi cie
akumulatora w trzech kolejnych cyklach obni y si  do ok. 11 V zasilacz zg osi awari ,
natomiast przy obni eniu si  napi cia do 9,5 V zasilacz od czy go w celu ochrony przed
ca kowitym roz adowaniem i uszkodzeniem.
Po wykonaniu testu dioda pozostanie zapalona, je eli zasilacz stwierdzi obecno
na adowanego akumulatora lub zacznie miga , je eli akumulator jest roz adowany,
a zga nie, je eli procesor zasilacza wykryje brak awaryjnego zasilania.
Uwaga: W przypadku braku akumulatora po ponownym pod czeniu uk ad zasilacza

wykryje obecno  akumulatora na wyj ciu AWB dopiero po pe nym te cie
(ok. 12 min.)

Istnieje mo liwo  wy czenia testu akumulatora – w tym celu nale y zdj  zwork
BATT. CHECK. Wy czenie testu wy cza równie  sygnalizacj  awarii akumulatora na
wyj ciu AWB, lecz nie wy cza uk adu chroni cego akumulator przed ca kowitym
roz adowaniem.

11. Za czy  zasilanie 230 V AC (je eli wszystkie po czenia zosta y wykonane poprawnie, to
diody LED  [SIE ]  i  [AKUMULATOR] powinny si  za wieci , natomiast diody

 [PRZECI ENIE] i [TEMPERATURA] pozostan  zgaszone).
12. Nast pnie mo na sprawdzi  poprawno  dzia ania obwodów kontroli awarii (zworka

BATT. CHECK za ona):
od czy zasilanie sieciowe – wówczas zga nie dioda LED  [SIE ] i zasilacz zacznie
sygnalizowa  awari  d wi kiem. Po czasie ustawionym na ko kach zmieni si  stan na
wyj ciu AWS. Po ponownym za czeniu sieci dioda zacznie wieci  na sta e, d wi k
zostanie wy czony, a po czasie ustawionym na ko kach wyj cie AWS przestanie
sygnalizowa  awari ;
od czy  akumulator – po oko o 12 minutach zga nie zielona dioda LED

 [AKUMULATOR] i zasilacz zacznie sygnalizowa  awari  d wi kiem. Wyj cie AWB
zasygnalizuje stan awarii. Ponowne pod czenie akumulatora spowoduje po oko o 12
minutach zako czenie sygnalizacji awarii diod  LED  [AKUMULATOR]. Po stwierdzeniu
prawid owego dzia ania zasilacza mo na zamkn  obudow .
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Poniewa  zasilacz nie posiada wy cznika umo liwiaj cego od czenie zasilania
sieciowego, istotne jest, aby powiadomi  w ciciela lub u ytkownika
urz dzenia o sposobie od czenia go od sieci (poprzez wskazanie
bezpieczników znajduj cych si  w rozdzielnicy elektrycznej).

3. Dane techniczne
Typ zasilacza ...........................................................................................................................A
Napi cie zasilania.......................................................................................................230 V AC
Znamionowe napi cie wyj ciowe..................................................................................12 V DC
Wydajno  pr dowa............................................................................................................10 A
Maksymalny pr d adowania akumulatora (prze czalny).........................................2 A lub 4 A
Sprawno  energetyczna.................................................................................................> 92%
Zalecany akumulator................................................................................................ 12 V/17 Ah
Obci alno  wyj : AWS, AWB, AWP, AWT (typu OC)........................................ max. 50 mA
Zakres temperatur pracy (klasa I) ............................................................................+5...+45 °C
Wymiary p yty elektroniki ...................................................................................... 233 x 73 mm
Wymiary obudowy......................................................................................403 x 323 x 100 mm
Masa (bez akumulatora) ............................................................................................... 3,44 kg

OSTRZE ENIE

Urz dzenie to jest urz dzeniem klasy A. W rodowisku mieszkalnym mo e ono powodowa
zak ócenia radioelektryczne. W takich przypadkach mo na da  od jego u ytkownika
zastosowania odpowiednich rodków zaradczych.

Zasilacz centrali zosta  zaprojektowany do wspó pracy z akumulatorami
owiowymi lub innymi o podobnej charakterystyce adowania. Stosowanie

innych akumulatorów, ni  zalecane, grozi niebezpiecze stwem wybuchu.

Zu ytych akumulatorów nie wolno wyrzuca , nale y z nimi post powa  w sposób zgodny
z obowi zuj cymi przepisami (Dyrektywy Unii Europejskiej 91/157/EEC i 93/86/EEC).

Aktualn  tre  deklaracji zgodno ci EC i certyfikatów mo na pobra  ze
strony internetowej www.satel.pl

http://www.satel.pl/
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