
SYSTEMY SYGNALIZACJI W AMANIA I NAPADU
Zasilanie / Zasilacze buforowe

APS-30
ZASILACZ BUFOROWY
Zasilacz buforowy APS 30 przeznaczony jest do zasilania urz dze
wchodz cych w sk ad systemów alarmowych, wizyjnych
i domofonowych pracuj cych na napi ciu 12 V DC. Zastosowany
w jego konstrukcji zasilacz impulsowy o wysokiej efektywno ci
zapewnia dobre parametry zasilania przy niskich stratach cieplnych.
Wydajno  pr dowa zasilacza wynosi 3 A. Urz dzenie zasilane jest
napi ciem przemiennym z zakresu 17÷20 V.

APS 30 wyposa ony jest w zabezpieczenia przeciwzwarciowe oraz
przeciwprzeci eniowe. Mikroprocesorowa kontrola stanu
na adowania, precyzyjna regulacja napi cia oraz funkcja
automatycznego od czenia w przypadku nadmiernego
roz adowania dbaj  o stan do czonego akumulatora elowego
kwasowo o owiowego i przed u aj  jego ywotno  ograniczaj c
mo liwo  uszkodzenia.

Zasilacz wyposa ony jest w styk sabota owy. Trzy sygnalizacyjne
diody LED odpowiadaj  za wskazanie obecno ci zasilania
sieciowego, obecno ci zasilania akumulatorowego oraz trwaj cym
procesie adowania akumulatora. Ewentualne awarie sygnalizowane
s  dodatkowo przez sygna  akustyczny. Powiadamianie systemu
alarmowego o problemach umo liwiaj  dwa wyj cia typu OC.
Zmiany ich stanów informuj  o spadku napi cia akumulatora poni ej
dopuszczalnej warto ci (spowodowanego tak e od czeniem
akumulatora lub jego awari ) lub o zaniku zasilania sieciowego (czyli
braku napi cia na wej ciach AC).

zasilacz impulsowy 12 V DC o wysokiej efektywno ci
czna wydajno  pr dowa zasilacza: 3 A

zabezpieczenie przeciwzwarciowe i przeciwprzeci eniowe
mo liwo  do czenia akumulatora elowego kwasowo o owiowego
uk ad adowania akumulatora z regulacj  pr du
zabezpieczenie przed pe nym roz adowaniem akumulatora
2 wyj cia OC przystosowane do zdalnego dozoru
optyczna sygnalizacja stanu zasilania sieciowego i akumulatora oraz procesu adowania akumulatora
akustyczna sygnalizacja awarii

DANE TECHNICZNE
Klasa rodowiskowa I
Napi cie zasilania transformatora 230 V AC
Napi cie wyj ciowe (±15%) 12 V DC
Obci alno  wyj  typu OC 50 mA
Typ akumulatora 12 V 17 Ah
Wydajno  pr dowa zasilacza 3 A
Wymiary obudowy 296 x 330 x 90 mm
Wymiary p ytki elektroniki 140 x 99 mm
Zakres temperatur pracy +5 +40 °C
Napi cie zasilania p yty g ównej (±15%) 20 V AC
Masa 3280 g
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