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Ostrze Ŝenia 
 
� Przed rozpocz ęciem eksploatacji urz ądzenia nale Ŝy dokładnie zapozna ć się z niniejsz ą 

instrukcj ą obsługi. 
� Nie dotyka ć wewn ętrznych elementów pracuj ącego urz ądzenia - grozi pora Ŝeniem lub 

oparzeniem. 
� Chroni ć urządzenie przed przedostaniem si ę do jego wn ętrza jakichkolwiek przedmiotów 

lub płynów - grozi pora Ŝeniem i uszkodzeniem urz ądzenia. 
� Nie przesłania ć otworów wentylacyjnych - grozi uszkodzeniem urz ądzenia. 
� NaleŜy zapewni ć woln ą przestrze ń co najmniej 10cm z boków urz ądzenia umo Ŝliwiaj ąc 

jego poprawn ą wentylacj ę. 
� Urządzenie musi by ć zasilane z sieci elektroenergetycznej z zaciskiem uziemienia 

ochronnego. 
� Urządzenie mo Ŝe zakłóci ć pracę czułych urz ądzeń radiowo telewizyjnych umieszczonych 

w pobli Ŝu. 
 

1. Opis techniczny  

1.1. Przeznaczenie 
System zasilania z podtrzymaniem bateryjnym ZDSO400D-AK4 przeznaczony jest do zasilania 

urządzeń nagłaśniających Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego (DSO) Ultrak Security SINAPS firmy 
Ultrak Security Systems. 

DSO zasilany jest bezpośrednio z sieci elektroenergetycznej, a przy jej zaniku z baterii akumulatorów 
24V. 

Podstawowym elementem systemu zasilania zapewniającym ładowanie baterii akumulatorów, 
rozdział napięcia gwarantowanego pomiędzy poszczególne moduły DSO oraz prowadzącym nadzór nad 
całością systemu jest zasilacz ZDSO-400-D. System moŜe być dodatkowo wyposaŜony w jeden 
z zasilaczy dodatkowych: 

- ZDSOR-400-D w celu podniesienia prądu ładowania bądź zwiększenia niezawodności przez 
zapewnienie redundancji; 

- ZDSOT-400-D w celu podniesienia prądu ładowania i dwukrotnego zwiększenia dostępnych 
złącz zasilania dla modułów systemu DSO. 

Szczegółowe parametry elektryczne zasilaczy zawarte są w ich dokumentacji techniczno-ruchowej. 

 

1.2. Konstrukcja 

Cały system umieszczony jest w szafie 19” z przeszklonymi drzwiami przednimi i pełnymi drzwiami 
tylnymi. W dolnej, tylnej części szafy znajduje się szczotkowy przepust kablowy. Wysokość szaf i ich 
masa uzaleŜnione są od konkretnej konfiguracji systemu. Dla prawidłowej instalacji i eksploatacji systemu 
wymagane jest zapewnienie dostępu do przodu i tyłu szafy. Szafy mogą być wyposaŜone cokoły lub 
kółka z blokadą. 

Dla kompletnego systemu (wyposaŜonego w moduły DSO) z przodu szafy dostępne są same 
moduły DSO, zasilacz ZDSO-400-D i ewentualnie zasilacz dodatkowy ZDSOR-400-D lub ZDSOT-400D, 
miernik RMB-1 oraz panel dystrybucji napięć. W tym ostatnim dostępne są wyłączniki poszczególnych 
obwodów, ogranicznik przepięć, gniazda zdalnej sygnalizacji oraz gniazdo serwisowe. 

Po otwarciu tylnych drzwi szafy uzyskuje się dostęp do złącz wszystkich modułów DSO oraz 
zasilaczy. Tam teŜ znajduje się listwa rozdzielająca zasilanie sieciowe pomiędzy moduły DSO. 
W zaleŜności od mocy całego systemu wymagane moŜe być zasilanie 1 lub 3 fazowe. 

PoniŜej przedstawiono przykładowy rysunek w pełni wyposaŜonej szafy systemu ZDSO400D-AK4. 
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2. Zasada działania 

Wzmacniacze dźwiękowego systemu ostrzegawczego (DSO) w czasie normalnej pracy zasilane są 
z sieci elektroenergetycznej. Przy zaniku zasilania sieciowego wszystkie te moduły samoczynnie 
przełączają się na rezerwowe źródło zasilania, którym są baterie akumulatorów 24V. Napięcie 24V 
dostarczane jest do nich za pośrednictwem wyjść zasilacza ZDSO-400-D i wyjść zasilacza dodatkowego 
(jeśli został zastosowany). KaŜde z wyjść zabezpieczone jest indywidualnym bezpiecznikiem topikowym. 

Kontrolę nad stanem baterii akumulatorów sprawuje zasilacz ZDSO-400-D, który jednocześnie pełni 
rolę ładowarki. Moduły DSO, pracujące wyłącznie z napięcia 24V zasilane są takŜe z tego zasilacza, 
obniŜając tym samym dostępny prąd ładowania baterii akumulatorów. Całość jest tak skonfigurowana, Ŝe 
zapewnia wymagane dla danego DSO czasy dozoru i alarmu. 
 

Cały system, w obrębie zespołów: 
- zasilacz ZDSO-400-D; 
- zasilacz dodatkowy ZDSOR-400-D lub ZDSOT-400-D 
- moduły DSO, 
- bateria akumulatorów 24V 
 

zbudowany został w oparciu o wspólną szynę ujemną. Zasilacze realizują funkcję rozłącznika głębokiego 
rozładowania (RGR) baterii, umoŜliwiając całkowite odłączenie wszystkich odbiorów od rozładowanej 
baterii akumulatorów zabezpieczając ją tym samym przed zniszczeniem. 
 

Zasilacz ZDSO-400-D przy obecności sieci elektroenergetycznej pracuje w trybie pracy buforowej, 
kontroluje stan naładowania baterii akumulatorów oraz sprawność elementów systemu (stan 
bezpieczników, stan wejść alarmów zewnętrznych). By zapewnić utrzymanie baterii akumulatorów 
w pełnej gotowości i jednocześnie zagwarantować dostatecznie długą ich Ŝywotności, napięcie wyjściowe 
zasilacza (ładowarki) i prąd ładowania są ściśle kontrolowane z uwzględnieniem typu zastosowanych 
baterii, ich temperatury i aktualnego stanu naładowania. 

Utrzymanie na baterii akumulatorów napięcia pracy buforowej z uwzględnieniem temperatury 
otoczenia jest moŜliwe dzięki sondzie temperaturowej, umieszczonej w pobliŜu, a najlepiej pomiędzy 
akumulatorami. 

 
Wykryte, awaryjne stany pracy znajdują swoje odzwierciedlenie w sygnalizowanych alarmach: 

świetlnych - na płycie czołowej zasilacza oraz zdalnych - w postaci zespołu wyjść przekaźnikowych. 
Zasilacz poza swoimi własnymi stanami alarmowymi przyjmuje alarmy zewnętrzne związane 
z uszkodzeniami innych urządzeń. 
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W systemach złoŜonych z kilku szaf połączenia pomiędzy nimi umoŜliwiają przesłanie informacji 
o ewentualnych zdarzeniach alarmowych do wybranej szafy, która wystawia na zewnątrz ALARM 
ZBIORCZY, uwzględniający sygnały alarmowe ze wszystkich urządzeń. 

W przypadku zaniku zasilania sieciowego moduły DSO zasilane są z baterii akumulatorów. Gdy 
zanik zasilania trwał dostatecznie długo, jego powrót powoduje przejście zasilacza w tryb ładowania 
samoczynnego. Tryb ten cechuje ograniczenie prądu ładowania z jednoczesnym podwyŜszeniem 
napięcia w końcowej fazie tego trybu  w stosunku do pracy buforowej. Koniec ładowania samoczynnego 
wyznaczony jest obniŜeniem prądu poniŜej ustalonego poziomu lub w sposób nadrzędny przez zbyt 
długie jego trwanie. 

W celu zabezpieczenia się przed przypadkowym odłączeniem baterii akumulatorów oraz 
rozpoznania jej uszkodzenia, zasilacz ZDSO-400-D wykorzystuje system cyklicznego testowania obwodu 
baterii. Polega on na obniŜeniu napięcia wyjściowego poniŜej napięcia naładowanej baterii, tak by 
moŜliwy był pobór prądu z samej baterii akumulatorów. Występujące wtedy obniŜenie napięcia jest 
wykrywane przez sterownik mikroprocesorowy i powoduje uruchomienie odpowiedniego alarmu.  

Napięcie stałe 24V do zasilania modułów DSO dostarczane jest z wyjść zasilacza ZDSO-400-D 
i ewentualnie ZDSOT-400-D, z których kaŜde jest zabezpieczone bezpiecznikiem. Ewentualne 
przepalenie któregoś z bezpieczników sygnalizowane jest poprzez zapalenie się umieszczonej obok 
niego czerwonej diody LED oraz umieszczonej na płycie przedniej zbiorczej diody BEZPIECZNIK 
USZKODZONY, informującej o przepaleniu któregokolwiek z bezpieczników. 

W celu odprowadzenia na zewnątrz nadmiaru ciepła, wytwarzanego przez umieszczone w szafie 
urządzenia, w szafie montowany jest sufitowy panel wentylatorów PW230-1, który jest sterowany przez 
umieszczony za nim termostat. Wentylator zasilany jest bezpośrednio z sieci, czyli nie pracuje po jej 
zaniku w cyklu pracy bateryjnej. 

Zasilanie sieciowe rozprowadzane jest do poszczególnych modułów DSO przez listwę wyposaŜoną 
w gniazda w konfiguracji 1 lub 3 fazowej. Dla zasilania 3 fazowego poszczególne moduły powinny zostać 
tak podłączone, by w miarę moŜliwości równomiernie obciąŜyć kaŜdą fazę linii elektroenergetycznej. 
Wyłącznik główny wyłącza całość zasilania sieciowego z wyjątkiem zasilania gniazda serwisowego 
(zabezpieczone jest własnym odłącznikiem). Mimo, Ŝe wyłącznik główny wyłącza takŜe zasilanie sieciowe 
zasilacza ZDSO-400-D, to posiada on własny wyłącznik, pozwalając na jego serwisowanie bez 
konieczności wyłączania systemu DSO. 

Dodatkowym wyposaŜeniem szafy jest moduł RMB-1 zamontowany w specjalnym panelu 
o wysokości 1.6U, słuŜący do ciągłego pomiaru rezystancji obwodów bateryjnych. Moduł współpracuje 
z przekładnikami prądowymi CP-100. Pomiar dotyczy kaŜdego ciągu bateryjnego z osobna. W przypadku 
przekroczenia dopuszczalnej wartości przyrostu rezystancji ustawionej przez producenta indywidualnie 
w sposób właściwy dla danego, konkretnego systemu bateryjnego, generowany jest alarm przesyłany do 
zasilacza podstawowego ZDSO-400-D, co oczywiście wywołuje ALARM ZBIORCZY  systemu. Na panelu 
przednim modułu moŜna odczytać stan poszczególnych ciągów bateryjnych (szczegółowe informacje 
zawiera Instrukcja obsługi miernika rezystancji obwodów bateryjnych RMB-1). Konstrukcja i podłączenie 
modułu w systemie gwarantuje jego wyłączenie przy zaniku zasilania sieciowego, czyli moduł w tym 
trybie pracy nie wnosi dodatkowego obciąŜenia baterii akumulatorów systemu DSO. 
 
3. Instalowanie i podł ączenie 

3.1. Instalowanie 
Przed podłączeniem modułów systemu DSO naleŜy wykonać odpowiednie podłączenia systemu 

zasilania ZDSO400D-AK4. PoniŜej przedstawiono przykładowy rysunek ilustrujący rozkład elementów 
wyposaŜenia panelu dystrybucji napięć. 
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3.2. Podł ączenie 
 
Podłączenie sieci elektroenergetycznej 
 

KaŜda z szaf dźwiękowego systemu ostrzegawczego wymaga osobnego podłączenia do sieci 
elektroenergetycznej (jedno lub trójfazowej) przewodami OMY o maksymalnym przekroju 4mm2. 

Obudowy szaf 19” muszą być bezwzględnie uziemione albo lokalnie, niezaleŜnie od uziomów 
zasilania (jeśli takie uziemienie istnieje), albo poprzez przewód uziemienia ochronnego instalacji 
elektrycznej PE. 
 
Podłączenie baterii akumulatorów 
 

KaŜda bateria akumulatorów dołączona jest przez wkładkę topikową typu D02, umieszczoną 
w wyłączniku TYTAN o wartości odpowiedniej dla danego obciąŜenia. Dla kilku baterii akumulatorów 
bieguny wyjściowe wyłączników są ze sobą zwarte, a wyłącznik odłącza jednocześnie wszystkie baterie. 

Połączeń naleŜy dokonać przewodami o przekroju 16 mm2. 
 
 
Podłączenia zasilania do odbiorów DSO 
 

Odbiory – zasilanie 24V modułów DSO są dołączane do wyjść zasilacza ZDSO-400-D za pomocą 
przewodów LgY zakończonych dwubiegunowymi wtykami typu DFK-PC 4/2 dostarczonych przez 
producenta systemu. Wzmacniacze duŜej mocy (powyŜej 500W) łączy się jednocześnie do dwóch 
sąsiednich wyjść zasilania 24V. 
 
Wyprowadzenia alarmów przekaźnikowych 
 

Wyprowadzenia sygnalizacji zdalnej zasilacza ZDSO-400-D ZANIK ZASILANIA  i ALARM ZBIORCZY  
są dostępne na złączach w panelu dystrybucji napięć. Fabrycznie do złączy tych dołączone są sygnały 
alarmowe w postaci styków normalnie zwartych (stan beznapięciowy urządzenia). 

Podłączenie naleŜy wykonać stosując przewody o maksymalnym przekroju 1,5mm2. 
Linie transmitujące alarmy przekaźnikowe na zewnątrz pomieszczenia centrum alarmowego naleŜy 

wykonać przewodami typu YnTKSekw 1x2x0,8 
 

Podłączenie alarmów zewnętrznych  
 
       Zasilacz podstawowy ZDSO-400-D posiada dwa wejścia alarmów zewnętrznych, których gniazda 
umieszczone są na panelu tylnym zasilacza. Odpowiednie wtyki dostarczane są wraz z zasilaczem. 
Podłączenia alarmów zewnętrznych naleŜy wykonać przewodami LgY o przekroju 0,5mm2 ÷ 1 mm2.  
Wejście alarm ALZEW 2 jest wykorzystane do fabrycznie wykonywanego połączenia z wyjściem alarmu 
miernika rezystancji RMB-1. 
 
 
Podłączenie sondy temperaturowej 
 

Zewnętrzna sonda temperaturowa dostarczana wraz z zasilaczem powinna zostać podłączona do 
odpowiedniego gniazda (SONDA TEMP)  przez proste włoŜenie jej wtyku. Sonda powinna zostać 
umieszczona w bezpośredniej bliskości baterii akumulatorów, najlepiej pomi ędzy ściankami dwóch 
sąsiednich akumulatorów.  
 
Podłączenie miernika rezystancji RMB-1 i przekładników prądowych CP-100 
 
        Podłączenie miernika rezystancji RMB-1 oraz przekładników prądowych CP-100 są wykonywane 
fabrycznie zgodnie ze schematem zamieszczonym na rysunku.  
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Uwaga 
Po podłączeniu wyjścia przekaźnikowego ZANIK ZASILANIA do modułu RMB-1, wyjście to traci swoją 
bezpotencjałowość. Linia oznaczona znakiem (-) jest galwanicznie połączona z ujemnym biegunem 
baterii akumulatorów. NaleŜy o tym pamiętać przy dołączaniu dodatkowych urządzeń zewnętrznych 
wymagających połączenia z obwodami sygnalizacji zaniku zasilania. Szczegółowe informacje o 
parametrach złącza ZAS modułu RMB-1, które określają moŜliwości podłączenia urządzeń zewnętrznych 
moŜna znaleźć w instrukcji obsługi RMB-1. 
 
4. Pierwsze uruchomienie 

Pierwsze uruchomienie systemu powinno by ć wykonane przez wykwalifikowany personel 
serwisowy producenta lub personel przeszkolony i up rawniony przez producenta . Stąd 
uruchomienie systemu wykracza poza ramy niniejszej instrukcji. 

 
Wymaganie to związane jest z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa uŜytkowania oraz 

niezawodności pracy urządzeń zarówno z sieci elektroenergetycznej jak i z baterii akumulatorów 
zasilania rezerwowego.  

W kaŜdym wypadku konstrukcja (zestawienie elementów systemu) związana jest z konkretnym 
obiektem, na którym DSO ma pracować. 

Parametry miernika rezystancji obwodów baterii RMB-1 są ustawiane przez producenta 
indywidualnie dla kaŜdego systemu, ze względu na róŜną ilość i rodzaj baterii akumulatorów. 

W ramach pierwszego uruchomienia wymagane jest sprawdzenie kompletności systemu w tym 
wszystkich modułów DSO na zgodność ze specyfikacją konkretnego obiektu. Sprawdzeniu podlega takŜe 
poprawność wykonania połączeń, w tym szczególną uwagę naleŜy zwrócić na podłączenia baterii 
akumulatorów i obwodów sygnalizacji. 

Po załączeniu zasilania systemu, naleŜy wykonać opisane niŜej próby pracy urządzeń.  
  
4.1 Sprawdzenie zdolno ści podtrzymania napi ęcia wyj ściowego . 

 
 Wyłącznikiem głównym zamontowanym w panelu dystrybucji napięć odłączyć zasilanie 
sieciowe. Zasilacz powinien przejść do trybu pracy bateryjnej utrzymując napięcie na swoich 
wszystkich  wyjściach do zasilania modułów DSO. Obecność i wartość napięcia naleŜy sprawdzić 
woltomierzem. 
 W tym stanie na płycie czołowej zasilacza ZDSO-400-D powinna zgasnąć dioda 
ZASILANIE i  zapalić się dioda ALARM  oraz dioda BATERIA  a na płycie czołowej miernika RMB-1 
powinny zgasnąć wszystkie diody.  
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Oba przekaźniki ZANIK ZASILANIA  i ALARM ZBIORCZY  powinny przejść w stan spoczynkowy 
(układ styków zgodny z rysunkiem w pobliŜu złącza). Stan przekaźników moŜna zbadać np. 
omomierzem włączonym między odpowiednie wyprowadzenia ich styków. 
Podczas trwania powyŜszego sprawdzenia, sam system DSO powinien działać normalnie. 

 
4.2 Sprawdzenie sygnalizacji miernika rezystancji o bwodów baterii RMB-1 

 
 Przy zasilanym z sieci  zasilaczu naleŜy przerywać kolejno obwody kaŜdego z ciągów 
akumulatorów,  przez odłączenie odpowiadającego mu bezpiecznika. Jest to symulacja 
skrajnego przyrostu rezystancji obwodu baterii. Stan ten powinien zostać wykryty przez miernik 
rezystancji baterii RMB-1 przy najbliŜszym teście. MoŜe to trwać od 5 do 100s, typowo 30s 
(wartość domyślna okresu wykonywania pomiarów). Podobnie po usunięciu przerwy, 
wygenerowany alarm zostanie usunięty automatycznie, lecz dopiero po najbliŜszym, poprawnie 
wykonanym teście – czyli po upływie analogicznego czasu. 
 Przekroczenie dopuszczalnego przyrostu rezystancji danego obwodu baterii 
sygnalizowane jest przez odpowiednią diodę LED na panelu miernika rezystancji (zmiana 
sygnalizacji z koloru zielonego na czerwony). Stan ten powinien zostać odnotowany takŜe przez  
zasilacz ZDSO-400-D systemu zapaleniem pulsującej sygnalizacji świetlnej ALARM  oraz 
ustawieniem przekaźnika ALARM ZBIORCZY   w stan spoczynkowy (układ styków zgodny 
z rysunkiem w pobliŜu złącza). 
Podczas trwania powyŜszego sprawdzenia, sam system DSO powinien działać normalnie. 
 

4.3 Kontrola stanu baterii akumulatorów 
 

Przy pierwszym uruchomieniu celowe jest przeprowadzenie kontroli stanu baterii 
akumulatorów zgodnie z opisem zawartym w punkcie 5.5. rozdziału Obsługa. Wykonane 
i zapisane pomiary będą stanowiły podstawę do oceny pracy systemu i stanu baterii 
akumulatorów w trakcie dalszej eksploatacji. 

 
5. Obsługa 

5.1. Wiadomo ści wst ępne 
System zasilania po jego zainstalowaniu, ze względu na specyficzne przeznaczenie, wymaga ze 

strony obsługi bieŜącego nadzoru związanego z koniecznością wczesnego wykrycia stanów alarmowych, 
które mogą wystąpić w trakcie jego eksploatacji oraz okresowego przeglądu stanu baterii akumulatorów. 
Opis niezbędnych przeglądów baterii zawarty został w punkcie 5.5. 

Samo urządzenie z przyczyn elektrycznych, po jego poprawnym uruchomieniu, nie wymaga Ŝadnej 
dodatkowej kontroli parametrów czy korekcji nastaw. W przypadku wykrycia przez sterownik 
mikroprocesorowy zawarty w zasilaczu ZDSO-400-D alarmu naleŜy rozpoznać źródło alarmu korzystając 
z instrukcji obsługi tego zasilacza. 

5.2. Zalecane warunki eksploatacji 
 

Wilgotność względna      max 80% 
Nasłonecznienie bezpośrednie     niedopuszczalne 
Temperatura otoczenia 

� graniczna, dopuszczalna temperatura składowania  -15…+40°C 
� temperatura pracy      -5…+40°C 

5.3. Bezpiecze ństwo u Ŝytkowania 
System zasilania ZDSO400D-AK4 jest urządzeniem klasy I wg PN-EN 60950-1:2007 (IEC950) 

przeznaczonym do podłączenia do instalacji stałej jedno lub trójfazowej z wykorzystaniem przewodu 
ochronnego zgodnie z normą PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  

W zasilaczu ZDSO-400-D i zasilaczach dodatkowych znajdują się kondensatory 
przeciwzakłóceniowe klasy Y powodujące pojawienie się prąd upływu. Podobne elementy znajdują się 
w poszczególnych modułach systemu DSO.  PoniewaŜ łączny prąd upływu moŜe przekroczyć wartość 
3.5mA w pobliŜu przyłącza sieci szafy umieszczono napis: 

 
UWGA 

DUśY PRĄD UPŁYWU 
PRZED PODŁĄCZENIEM ZASILANIA 

KONIECZNE PODŁĄCZENIE UZIEMEINIA 
OCHRONNEGO 
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 PoniewaŜ system pracuje w oparciu o ujemną szynę wspólną, która jest dodatkowo połączona 

z obudową szafy 19” przy montaŜu akumulatorów jako ostatni naleŜy przykręcić ich biegun ujemny  
a przy demontaŜu biegun ten naleŜy odkręcić jako pierwszy. 
 

5.4. Kontrola stanu pracy 
Zasilacze ZDSO-400-D, ZDSOR-400-D i ZDSOT-400-D wyposaŜone są we własną sygnalizację 

stanu pracy, której szczegółowy opis zawarty jest w ich dokumentacji techniczno-ruchowej . 
Dla całego systemu ZDSO400D-AK4 wyprowadzono w panelu dystrybucji napięć wyjście 

sygnalizacji przekaźnikowej ALARM ZBIORCZY WY  i wejście alarmu zewnętrznego ALARM ZBIORCZY WE . 
JeŜeli ze względu na wielkość systemu DSO wymagane jest zastosowania kilku systemów zasilania 

ZDSO400D-AK4, to moŜliwe jest takie połączenie poszczególnych szaf systemu, które zapewni 
szeregowe (kaskadowe) przekazywanie informacji o zdarzeniach alarmowych do wybranej szafy głównej, 
która wystawi wspólny dla wszystkich urządzeń sygnał alarmowy dla Centrali Sygnalizacji PoŜarowej 
(CSP). W takim przypadku, po rozpoznaniu alarmu naleŜy sprawdzić sygnalizację świetlną w kaŜdym 
podłączonym systemie ZDSO400D-AK4; wymagana jest przy tym znajomość kolejności ich podłączenia 
(przy prawidłowym montaŜu zgodna z wzajemnym ułoŜeniem szaf). PoniŜej przedstawiono rysunek 
ilustrujący taką sytuację. 

 

BATERIA AKUMULATORÓW

MODUŁY DSO

SINAPS

PE N L1 L2 L3
SIEĆ 230V

RGR

WE

ZDSO-400-D

ZDSOR-400-D

WY

 

 

ŁADOWANIE

MODUŁY DSO

PE N L1 L2 L3
SIEĆ 230V

RGR

WE

ZDSO-400-D

ZDSOR-400-D

WY

 

 

ŁADOWANIE

P
O

LE
  P

R
Z

Y
ŁĄ

C
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Y

P
O
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  P

R
Z

Y
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C
Z

Y

ALARM

24V
BATERIA AKUMULATORÓW

24V

SINAPS

WYJŚCIE ALARMU do CSP

 
 

W celu ustalenia przyczyny wystąpienia alarmu naleŜy postępować następująco: 
 

- sprawdzić stan diod LED na płycie czołowej zasilacza ZDSO-400-D, umieszczonego w szafie 
Nr 1; 

- jeśli dioda ALARM  świeci w sposób ciągły, to przyczyna leŜy w tym właśnie systemie i naleŜy 
ją ustalić korzystając ze stanu pozostałych diod (ZASILANIE , BATERIA , PROSTOWNIK 
USZKODZONY, BEZPIECZNIK USZKODZONY ), na podstawie opisu sygnalizacji 
zamieszczonego w DTR zasilacza ZDSO-400-D; 

- jeŜeli dioda ALARM  świeci w sposób pulsujący – przyczyną alarmu moŜe być albo zgłoszenie 
ALARMU ZEW 2 do którego podłączony jest miernik rezystancji obwodu baterii RMB-1, albo 
zgłoszenie ALARMU ZEW 1, do którego podłączona jest szafa Nr 2 z kolejnym systemem 
ZDSO400D-AK4. W tym drugim przypadku zasilacz ZDSO-400-D tego następnego systemu 
posiada zapaloną diodę ALARM i procedurę poszukiwania naleŜy powtórzyć począwszy od 
tego właśnie systemu; 

- jeŜeli w poprzednim kroku rozpoznano zgłoszenie ALARMU ZEW 2 , to naleŜy sprawdzić stan 
sygnalizacji na panelu przednim miernika RMB-1, co pozwoli wskazać konkretny ciąg 
bateryjny, który spowodował wygenerowanie alarmu (szczegóły w instrukcji obsługi RMB-1). 

UWAGA: 
MoŜliwe jest wystąpienie kilku przyczyn jednocześnie – wtedy priorytetowo traktowana jest sygnalizacja 
na płycie czołowej zasilacza (szczegóły w Dokumentacji techniczno-ruchowej zasilacza ZDSO-400-D). 
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5.5. Kontrola stanu baterii akumulatorów 

Raz w miesiącu zaleca się wykonanie próby pracy systemu nagłaśniającego ze źródła rezerwowego 
(baterii akumulatorów) według poniŜszego schematu: 
 

• Pozostawić podłączoną tylko jedną baterię akumulatorów przez wyjęcie bezpieczników 
pozostałych baterii. 

• Wyłącznikiem głównym odłączyć zasilanie sieciowe. 
• Sprawdzić pracę systemu nagłaśniającego. 
• Przywrócić sprawność systemu, załączając zasilanie sieciowe. 
• Powtórzyć opisaną powyŜej próbę dla kaŜdej zainstalowanej baterii akumulatorów. 
• Po zakończeniu prób upewnić się czy zostały z powrotem włoŜone wszystkie bezpieczniki baterii 

i zostało załączone zasilanie sieciowe. 
 

 
Raz w miesiącu zaleca się sprawdzenie sygnalizacji modułu kontroli rezystancji obwodów 

bateryjnych RMB-1 według poniŜszego schematu: 
 

• Przy załączonym zasilaniu sieciowym wyłączyć bezpiecznik sprawdzanej baterii. 
• Zaczekać, aŜ na wyświetlaczu modułu RMB-1 właściwa dioda AKU (1, 2, 3 lub 4) zmieni kolor 
świecenia z zielonej na czerwoną. Reakcja powinna wystąpić w czasie do 100 sekund. 

• Dołączyć odłączony bezpiecznik baterii i zaczekać, aŜ dioda AKU z powrotem zaświeci się na 
zielono. 

• Powtórzyć opisaną powyŜej próbę dla kaŜdej zainstalowanej baterii akumulatorów. 
 
UWAGA 
W trakcie badania, zasilacz ZDSO-400-D uruchomi alarm związany ze wzrostem rezystancji ciągu 
bateryjnego. Alarm ten zostanie automatycznie skasowany po ustaniu jego przyczyny. 

 
 

Co 6 miesięcy zaleca się wykonywanie kontroli poziomu napięć baterii akumulatorów pracujących 
w systemie zasilania gwarantowanego. Pomiary naleŜy wykonać miernikiem cyfrowym o zalecanej 
rozdzielczości 4 ½ cyfry. Baterie akumulatorów systemu powinny być w pełni naładowane. MoŜna 
przyjąć, Ŝe stan ten został osiągnięty, jeŜeli w ciągu ostatnich 72 godzin nie wystąpił zanik zasilania 
sieciowego, ani nie wykonywano w tym czasie próby pracy systemu nagłaśniającego ze źródła 
rezerwowego. Przebieg kontroli: 
 
 

• Wykonać pomiar całkowitego napięcia baterii, po czym przeliczyć je uwzględniając temperaturę 
odczytaną z wyświetlacza cyfrowego zasilacza ZDSO-400-D na wielkość charakterystyczną dla 
temperatury 25°C. JeŜeli tak obliczone napięcie odbiega od napięcia zapisanego w czasie 
uruchomienia systemu (i skorygowanego wtedy o poprawkę temperaturową) o więcej niŜ 0.3V, 
naleŜy zlecić serwisowi sprawdzenie nastaw zasilacza.  

 

• Wykonać pomiary napięć poszczególnych akumulatorów w baterii. JeŜeli napięcie na którymś 
akumulatorze odbiega od średniej dla całej baterii o więcej niŜ 200mV, naleŜy zlecić serwisowi 
sprawdzenie pojemności baterii. Pomiary naleŜy wykonać dla akumulatorów w kaŜdej 
zainstalowanej baterii. 

 
 
 

Podczas wykonywania pomiarów naleŜy zwrócić uwagę na wykonywane cyklicznie przez zasilacz 
ZDSO-400-D testy baterii akumulatorów, polegające na chwilowym obniŜeniu napięcia ładowania (typowo 
co 70s). Pomiar napięcia naleŜy przeprowadzić w czasie pomiędzy tymi testami, najlepiej pod koniec jego 
trwania.  
 

Zaleca się notowanie wykonanych pomiarów. Przykładową tabelę dla jednego ciągu baterii 
akumulatorów wraz z opisem obliczeń przedstawiono poniŜej. 
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Nr baterii akumulatorów: ………… 

Data wykonania 
pomiarów 

Napięcie 
całkowite baterii 

U [V] 

Temperatura 
T [°C] 

Napięcie 
w temperaturze 

25°C Uo [V] 

Zmiana napięcia 
od uruchomienia 

< 0.3V 
tak/nie 

    URUCHOMIENIE (tak) 

     
     
Napięcie w temperaturze 25°C wyliczane jest z przybliŜonego wzoru: Uo=U+0.05×(T-25) 
 

Napięcia 
akumulatorów 

Napięcie 
średnie 
UŚR [V] 

Maksymalna 
róŜnica 

|UA-UŚR| [V] 

RóŜnica 
< 200mV 
tak/nie 

Data wykonania 
pomiarów 

UA1 [V] UA2 [V]    
      
      
      

 

5.6. Konserwacja 
Urządzenie nie wymaga przeprowadzania Ŝadnych specjalnych zabiegów konserwacyjnych za 

wyjątkiem testów wykazanych w pkt. 5.5. rozdziału Obsługa. Podczas normalnej eksploatacji naleŜy 
jedynie dbać o zachowanie naleŜytej czystości w otoczeniu systemu. 
 
6. Serwis 

6.1. Bezpieczniki  
 
Ostrze Ŝenie  -  wymiany bezpieczników mo Ŝe dokonywa ć jedynie uprawniony i przeszkolony 

personel. 
 
W przypadku przepalenia się któregoś z bezpieczników topikowych umieszczonych na płycie tylnej 

zasilaczy ZDSO-400-D (oraz ZDSOR-400-D i ZDSOT-400-D jeśli zostały zamontowane) naleŜy przede 
wszystkim znaleźć przyczynę takiego stanu. Wymiana bezpieczników moŜe zostać wykonana dopiero po 
jej usunięciu i jedynie na typy i wartości wykazane w dokumentacji techniczno-ruchowej zasilaczy. 

Podobnie naleŜy postąpić w przypadku przepalenia się bezpieczników obwodów akumulatora 
dostępnych w panelu dystrybucji napięć. Stosowane tam wkładki topikowe typu D02 mogą być 
wymienione jedynie na nowe o wielkościach wykazanych w specyfikacji danego, konkretnego  systemu 
zasilania, gdyŜ dobierane są indywidualnie do danego systemu DSO, z uwzględnieniem obciąŜenie 
systemu i wielkości baterii akumulatorów. 
               

6.2. Usuwanie uszkodze ń 
 
Naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne wykonuje słuŜba serwisowa producenta lub 

wyspecjalizowana jednostka upowaŜniona przez producenta. NaleŜy zwrócić uwagę, Ŝe usuwanie 
uszkodzeń we własnym zakresie moŜe spowodować utratę gwarancji zgodnie z Ogólnymi warunkami 
gwarancji i serwisu. 

 
Większość sytuacji awaryjnych mogących wystąpić w trakcie pracy jest sygnalizowana 

i obsługiwana przez zastosowany w zasilaczu ZDSO-400-D sterownik mikroprocesorowy. W przypadku 
uszkodzeń w obwodach zasilania odbiorów prowadzących do wystąpienia zwarć, moŜliwe jest 
zadziałanie odpowiednich bezpieczników wyjściowych. Po usunięciu przyczyny uszkodzenia moŜna 
wymienić bezpiecznik i dołączyć ponownie odbiór do gniazda w polu dystrybucji mocy. 
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7. Informacje dodatkowe 

7.1. Uwagi producenta  

 
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych i technologicznych nie 

pogarszających jakości wyrobu. 
 

7.2. Dokumenty zwi ązane: 
          - Instrukcja obsługi zasilaczy ZDSO-400-D, ZDSOR-400-D i ZDSOT-400-D 
          - Instrukcja obsługi miernika RMB-1 
          - Dokumentacja techniczno-ruchowa zasilaczy ZDSO-400-D, ZDSOR-400-D i ZDSOT-400-D 
          - Dokumentacja techniczno-ruchowa zasilaczy ZDSO400D AK4 
          - Dokumentacja techniczno-ruchowa zasilaczy ZDSO400D AK4 ANEKS 1 

7.3.Post ępowanie z opakowaniami i wyrobami zu Ŝytymi . 
 
Opakowanie wyrobu wykonane jest z materiałów nie niebezpiecznych (drewno, papier, 

tektura,  tworzywa sztuczne), które mogą zostać poddane recyklingowi. 
Niepotrzebne opakowania naleŜy po posegregowaniu przekazać odbiorcy odpadów. 
 

ZuŜyty wyrób stanowi odpad nie niebezpieczny, którego nie naleŜy wrzucać do 
ogólnego pojemnika na odpady komunalne, lecz naleŜy przekazać lokalnemu odbiorcy 
odpadów zuŜytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 

Właściwe postępowanie ze zuŜytym sprzętem elektrycznym i  przyczyni się do 
uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego oddziaływań 
wynikających z niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu. 

  
      Ze zuŜytymi akumulatorami  naleŜy postępować zgodnie z uregulowaniami zawartymi 

w „Ustawie o bateriach i akumulatorach” z dnia 24 kwietnia 2009 (Dz. U. 2009 nr 79 poz. 666). 
Są to akumulatory kwasowo- ołowiowe VRLA zaliczane zgodnie z ustawą do kategorii akumulatory 

przemysłowe, które po zuŜyciu stanowią odpad niebezpieczny o kodzie 16 06 01*  (Rozp. MI z dnia 
27.09.2001 w sprawie katalogu odpadów  -  Dz. U. 2001 nr 112 poz. 1206). 


