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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 

Zasilacz ZDSO-400-D przeznaczony jest do współpracy z dźwiękowym systemem ostrzegawczym 
(DSO) zapewniając mu gwarantowane napięcie 24V dla maksymalnie 8 wzmacniaczy mocy i 1 kontrolera 
DSO z zewnętrznej baterii akumulatorów. MoŜe współpracować z zasilaczami dodatkowymi ZDSOR i 
ZDSOT (zasilacze te nie są przeznaczone do pracy samodzielnej): 

- 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. 

1.2. Konstrukcja 

Wszystkie trzy typy zasilaczy wykonane są w postaci metalowej kasety o wysokości 1U 
przeznaczonej do montaŜu w typowej szafie 19”. PoniŜej zamieszczono rysunek gabarytowy kasety 
zasilacza. 
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1.3. Podstawowe parametry elektryczne 

Napięcie zasilania 
230V +10% -15% 

50Hz 
Prąd upływu w przewodzie ochronnym < 1,5mA 
Maksymalny pobór prądu z sieci 2,7A 
Znamionowe napięcie zewnętrznej baterii akumulatorów 24V 
Pobór prądu z akumulatora na potrzeby własne zasilacza < 250mA 
Pobór prądu z akumulatorów po odłączeniu RGR < 5mA 
Znamionowe napięcie wyjściowe w cyklu pracy buforowej w temperaturze 25°C 26,8V 
Współczynnik kompensacji temperaturowej (uwzględniany w zakresie 5 ÷35ºC) - 48mV/ºC) 
Zakres zmian napięcia wyjściowego * 20,0…28,8V 
Znamionowy prąd wyjściowy (ładowania baterii akumulatorów) 16A 
Prąd wyjściowy jw. po dołączeniu zasilacza dodatkowego 
ZDSOR-400-D lub ZDSOT-400-D 

32A 

ObciąŜalność wyjścia zasilania wzmacniaczy DSO (wartość chwilowa) 
zasilaczy ZDSO-400-D i ZDSOT-400-D 

20(28)A 

ObciąŜalność wyjścia zasilania kontrolera sieci DSO (wartość chwilowa) 
zasilaczy ZDSO-400-D i ZDSOT-400-D 

13(18)A 
 

 
* Podany zakres obejmuje napięcia pomiędzy napięciem rozładowanej baterii akumulatorów (pod koniec cyklu 

pracy bateryjnej) a napięciem ładowania samoczynnego.  
 
 

1.4. Wyposa Ŝenie zasilaczy 

Zasilacz ZDSO-400-D 
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Na płycie czołowej zasilacza umieszczono panel wyświetlacza cyfrowego i 6 diod sygnalizacyjnych 

LED: 
1. ZASILANIE  
2. BATERIA  
3. ŁADOWANIE  

4. ALARM  
5. PROST USZK (prostownik uszkodzony) 
6. BEZP USZK  (bezpiecznik uszkodzony) 

 
oraz przycisk kasowania alarmów KAS . 

 
Na płycie tylnej znajdują się: 
 

7. Gniazdo do podłączenia przewodu zasilania sieciowego (ZASILANIE 230V 50Hz ) 
8. Złącze do podłączenia baterii akumulatorów 24V (BAT 24V) 
9. Bezpiecznik obwodu ładowania wraz z sygnalizacją jego uszkodzenia (PROSTOWNIK) 
10. Gniazdo do podłączenia sondy temperaturowej (SONDA TEMP) 
11. Dwa gniazda wejściowe alarmów zewnętrznych (AL ZEW 1 i AL ZEW 2) 
12. Dwa gniazda sygnalizacji przekaźnikowej (ALARM ZBIORCZY  i ZANIK ZASILANIA ), 
13. 8 gniazd do podłączenia wzmacniaczy DSO (od WYJ 1 do WYJ 8) 
14. Gniazdo do podłączenia kontrolera sieci DSO (KONTROLER SIECI ) 
15. Gniazdo do podłączenia zasilacza dodatkowego (ZDSOR-400-D lub ZDSOT-400-D)  
16. Złącze komunikacji cyfrowej (COM) 
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Zasilacz ZDSOR-400-D 
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Na płycie czołowej zasilacza umieszczono 2 diody sygnalizacyjnych LED: 
 

1. ZASILANIE  2. ALARM  
 

Na płycie tylnej znajdują się: 
 

3. Gniazdo do podłączenia przewodu zasilania sieciowego (ZASILANIE 230V 50Hz ) 
4. Gniazdo do podłączenia zasilacza głównego (ZDSO-400-D) 
5. Bezpiecznik obwodu ładowania wraz z sygnalizacją jego uszkodzenia (PROSTOWNIK) 

 
 

Zasilacz ZDSOT-400-D 
 

ALARM

B
A

T 
24

V

ZASILANIE 230V 50Hz

ZDSOT- 400- D
ZASILANIE

WYJ 1 WYJ 2 WYJ 3 WYJ 4 WYJ 5 WYJ 6 WYJ 7 WYJ 8

KONTROLER
SIECI

PROSTOWNIK
20A

20A30A 30A 30A 30A 30A 30A 30A 30A

ZDSO- 400- D

SINAPS

 
 
Na płycie czołowej zasilacza umieszczono 2 diody sygnalizacyjnych LED: 
 

1. ZASILANIE  2. ALARM  
 
Na płycie tylnej znajdują się: 

 
3. Gniazdo do podłączenia przewodu zasilania sieciowego (ZASILANIE 230V 50Hz ) 
4. Złącze do podłączenia baterii akumulatorów 24V (BAT 24V) 
5. 8 gniazd do podłączenia wzmacniaczy DSO (od WYJ 1 do WYJ 8) 
6. Gniazdo do podłączenia kontrolera sieci DSO (KONTROLER SIECI ) 
7. Gniazdo do podłączenia zasilacza głównego (ZDSO-400-D) 
8. Bezpiecznik obwodu ładowania wraz z sygnalizacją jego uszkodzenia (PROSTOWNIK) 

 
2. Zasada działania 

2.1. Zasilacz podstawowy ZDSO-400-D 

Układ zasilacza oparty jest o system pracy buforowej na wprost. Prostownik ładowarki zasilany z sieci 
elektroenergetycznej jest równolegle podłączony do zewnętrznej baterii akumulatorów. 

Poszczególne moduły DSO posiadające własne zasilanie sieciowe oraz dodatkowe wejście napięcia 
gwarantowanego 24V podłączone są do wyjść zasilacza ZDSO-400-D. Wymaga się by przy obecności 
napięcia zasilania sieciowego, nie pobierały prądu z napięcia gwarantowanego 24V. Natomiast przy 
zaniku zasilania sieciowego powinny automatycznie przełączyć się na pracę z tego napięcia. 

Moduły DSO, które zasilane są jedynie z napięcia 24V podłączane są do specjalnego wyjścia. 
PoniŜej zamieszczono schemat blokowy zasilacza. 
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Przy obecności zasilania sieciowego ładowarka zasilacza ZDSO-400-D utrzymuje zewnętrzną baterię 
akumulatorów w stanie naładowania. Pracą ładowarki zawiaduje sterownik mikroprocesorowy, który 
prowadzi samodzielny nadzór nad akumulatorami utrzymując na nich napięcie pracy buforowej 
z uwzględnieniem temperatury otoczenia, jeŜeli dołączona została zewnętrzna sonda temperaturowa. 
Przy jej braku utrzymywane jest napięcie odpowiednie dla temperatury otoczenia równej 25°C. 
 

W przypadku zaniku zasilania sieciowego odbiory dołączone do zasilacza zasilane są wprost z baterii 
akumulatorów - cykl pracy bateryjnej. Gdy zanik zasilania trwa dostatecznie długo lub napięcie 
akumulatora w cyklu pracy bateryjnej osiągnie poziom minimalny, powrót zasilania powoduje przejście 
zasilacza w tryb ładowania samoczynnego. Tryb ten cechuje ładowanie ograniczonym prądem przy 
podwyŜszonym napięciu. Koniec ładowania samoczynnego przy sprawnej baterii akumulatorów 
wyznaczony jest znacznym spadkiem prądu ładowania, po którym zasilacz obniŜa napięcie do poziomu 
napięcia pracy buforowej kontynuując ładowanie przy tym napięciu. JeŜeli bateria akumulatorów jest 
niesprawna, ładowanie samoczynne zostaje przerwane w trybie awaryjnym po przekroczeniu 
maksymalnego, zadanego czasu ładowania lub przekroczeniu maksymalnej, dopuszczalnej temperatury 
otoczenia baterii akumulatorów. 

 
Układ zasilacza ZSDO-400-D wyposaŜony jest w wewnętrzny rozłącznik głębokiego rozładowania 

(RGR) czyli przekaźnik odłączający baterię akumulatorów przy dopuszczalnym minimalnym napięciu 
rozładowania, co zabezpiecza ją przed zniszczeniem w przypadku dalszego rozładowywania.  

 
Dodatkową funkcją sterownika jest nadzorowanie ciągłości obwodu baterii akumulatorów przez 

cyklicznie wykonywany test baterii. Test ten polega na obniŜeniu napięcia wyjściowego prostownika do 
takiej wartości, by prąd obciąŜenia pobierany był z akumulatorów. W tym stanie sprawdzany jest poziom 
napięcia wyjściowego. Test wykonywany jest tylko w cyklu pracy buforowej przy obecności sieci 
zasilającej i przy naładowanej baterii akumulatorów. JeŜeli spadek napięcia w czasie trwania testu jest 
zbyt duŜy (przepalony został bezpiecznik obwodu akumulatorów lub akumulatory zostały odłączone) 
generowany jest odpowiedni alarm. ObciąŜeniem obwodu baterii w czasie testu jest prąd pobierany na 
potrzeby własne samego zasilacza (wraz z wewnętrznym RGR) oraz ewentualne urządzenia dołączone 
do wyjścia zasilacza i pracujące jedynie z napięcia 24V.  

 
Układ zasilacza ZDSO-400-D w sposób ciągły kontroluje stan 9 bezpieczników w obwodach 

wyjściowych oraz bezpiecznik na wyjściu prostownika. Uszkodzenie któregoś z nich powoduje 
wygenerowanie alarmu (zapalenie sygnalizacji na panelu przednim zasilacza oraz wystawienie 
sygnalizacji zdalnej) i dodatkowo zapalenie czerwonej diody LED umieszczonej w pobliŜu uszkodzonego 
bezpiecznika. 
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Przy włączaniu zasilacza sprawdzany jest stan obciąŜenia na wyjściach do zasilania wzmacniaczy 

DSO. Wymagany jest brak poboru prądu z tych wyjść. JeŜeli np. któryś ze wzmacniaczy będzie miał 
wyłączone własne zasilanie sieciowe, spowoduje to obciąŜenie przez ten wzmacniacz swej linii zasilania 
stałoprądowego 24V. Sytuacja taka zostanie przez zasilacz wykryta i napięcie 24V nie zostanie 
doprowadzone do Ŝadnego ze wzmacniaczy. Dodatkowo uruchomiona zostanie sygnalizacja alarmowa 
tego stanu. Przy załączaniu zasilacza dopuszczalny jest jedynie pobór prądu z wyjścia przeznaczonego 
dla kontrolera sieci. ObciąŜenie tego wyjścia zmniejsza jednak prąd dysponowany dla ładowania baterii 
akumulatorów. 
 

UWAGA 
JeŜeli we wł ączonym ju Ŝ układzie który ś ze wzmacniaczy w wyniku uszkodzenia lub odł ączenia 

jego indywidualnego zasilania sieciowego rozpocznie  pobór pr ądu z napi ęcia 24V, sytuacja taka 
moŜe być wykryta jedynie przez sam DSO. Pozostawienie syste mu zasilania w tym stanie mo Ŝe 
doprowadzi ć do niekontrolowanego rozładowania baterii akumulat orów mimo poprawnej pracy 
zasilacza. 

 
Sterownik mikroprocesorowy sprawdza obecność zasilania sieciowego, stan pracy prostownika oraz 

stan wejść alarmów zewnętrznych oraz szereg parametrów wewnętrznych (np. dopuszczalny czas 
ładowania samoczynnego). W przypadku wystąpienia nieprawidłowości generowany jest alarm. Stan ten 
jest sygnalizowany przez odpowiednie diody świecące umieszczone na panelu przednim i dwa 
przekaźniki sygnalizacji zdalnej dostępne na panelu tylnym. Przekaźniki są wzbudzone w stanie, gdy nie 
są generowane alarmy; czyli sygnalizacja alarmu powoduje wyłączenie przekaźnika. 

Zasilacz moŜe przyjąć takŜe dwa zewnętrzne dwustanowe sygnały alarmowe (jeden w postaci wejścia 
zwieranego AL ZEW 2 , drugi w postaci wejścia rozwieranego AL ZEW 1 ), które odniesione są do wspólnej 
ujemnej szyny napięcia 24V. 

 

2.2. Zasilacz dodatkowy ZDSOR-400-D 

W skład zasilacza dodatkowego wchodzi prostownik (identyczny z prostownikiem zasilacza głównego) 
oraz układ mikroprocesorowy zapewniający współpracę z zasilaczem głównym. Po połączeniu obu 
zasilaczy specjalnym przewodem (na wyposaŜeniu ZDSOR-400-D) oba prostowniki pracują równolegle 
dzieląc się równomiernie prądem ładowania akumulatorów. 

Zasilacz ZDSOR-400-D kontroluje w sposób ciągły stan pracy swojego prostownika i obwodów 
wyjściowych oraz obecność sieci zasilającej. Poza uruchamianiem sygnalizacji LED na płycie czołowej 
przekazuje te informacje do zasilacza głównego. 
 

2.3. Zasilacz dodatkowy ZDSOT-400-D 

W skład zasilacza dodatkowego wchodzi prostownik (identyczny z prostownikiem zasilacza głównego) 
oraz układ mikroprocesorowy zapewniający współpracę z zasilaczem głównym. Po połączeniu obu 
zasilaczy specjalnym przewodem (na wyposaŜeniu ZDSOT-400-D) oba prostowniki pracują równolegle 
dzieląc się równomiernie prądem ładowania akumulatorów. 

Zasilacz ZDSOT-400-D kontroluje w sposób ciągły stan pracy swojego prostownika i obwodów 
wyjściowych oraz obecność sieci zasilającej. Poza uruchamianiem sygnalizacji LED na płycie czołowej 
przekazuje te informacje do zasilacza głównego. 

Dodatkowo zasilacz został wyposaŜony w pole odbioru identyczne z zasilaczem ZDSO-400-D. 
Posiada takie same gniazda do podłączenia wzmacniaczy systemu DSO i kontrolera sieci oraz takie 
same zabezpieczenia i sposób sygnalizacji. Posiada teŜ własne zaciski do podłączenia baterii 
akumulatorów. 

Konstrukcja taka poza zwiększeniem prądu ładowania pozwala takŜe na rozprowadzenie zasilania 
gwarantowanego do większej liczby modułów systemu DSO. 

 
3. Instalowanie i podł ączenie 

3.1. Instalowanie 

Zasilacze wykonano w postaci kasety przeznaczonej do mocowania w typowej szafie 19” poprzez 
cztery otwory umieszczone na płycie czołowej (rys. na str. 2). MontaŜ zasilaczy w szafie wymaga 
zastosowania prowadnic. Przy zastosowaniu dwóch zasilaczy wystarcza jednak umieszczenie jednej pary 
prowadnic. 

Wymagana jest taka zabudowa zasilaczy, która zapewni odpowiednie warunki chłodzenia. Niezbędne 
jest zapewnienie wolnej przestrzeniu poniŜej i powyŜej kaset zasilaczy o minimalnej wysokości 1U 
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(~45mm). Jednak w przypadku, gdy stosuje się jednocześnie dwa zasilacze (główny i dodatkowy) mogą 
być one montowane bezpośrednio na sobie gdyŜ posiadają identycznie umieszczone otwory 
wentylacyjne. Prowadnice podpierające kasetę zasilacza powinny być zamontowane w taki sposób, by 
nie utrudniać dopływu powietrza do wentylatorów umieszczonych po obu bokach kasety. 

 
Zasilacze nie są wyposaŜone we własne wyłączniki sieciowe, dlatego wymagane jest zastosowanie 

w obwodach zasilających (poza zasilaczami) specjalnego wyłącznika o prądzie maksymalnym 10A. 
Niezbędna instalacja elektryczna powinna być wykonana w formie instalacji stałej wyposaŜonej 

w system ochrony przeciwprzepięciowej. 

3.2. Podł ączenie 

Podłączenie sieci elektroenergetycznej 
 
Podłączenie zasilania do sieci elektroenergetycznej powinno być wykonane przewodem 3 Ŝyłowym 

o przekroju 0,75mm2÷1.5mm2, zakończonym wtykiem Ŝeńskim IEC. Odpowiedni przewód ten znajduje się 
w wyposaŜeniu fabrycznym zasilacza. 
 
Podłączenie obciąŜenia 
 

KaŜdy z zasilaczy ZDSO-400-D i ZDSOT-400-D przystosowany jest do podłączenia do 8 modułów 
wzmacniaczy DSO i jednego kontrolera sieci. Umieszczone na płycie tylnej gniazda umoŜliwiają 
podłączenie pojedynczych wzmacniaczy o mocy poniŜej 500W przy pomocy dwubiegunowych wtyków.  
Wzmacniacze o większych mocach (do 1000W) moŜna podłączyć wykorzystując jednocześnie dwa 
wyjścia zasilania 24V. W takim wypadku połączenie wykonuje się przy pomocy dwóch wtyków i 4 
przewodów. Warunkiem poprawnie wykonanej instalacji jest wykorzystanie konkretnej pary sąsiednich 
wyjść (WYJ 1 z WYJ2, WYJ 3 z WYJ 4, WYJ 5 z WYJ 6 i WYJ 7 z WYJ8). Takie podwójne połączenie 
wykorzystuje jednocześnie dwa bezpieczniki przypisane do tych wyjść. Niedopuszczalne jest wspólne 
wykorzystanie np. wyj ść WYJ 2 i WYJ 3. 

Wtyki do podłączenia modułów DSO znajdują się w wyposaŜeniu zasilacza. Maksymalny przekrój 
dołączanych przewodów to 6mm2 dla wyjść zasilania wzmacniaczy i 2,5mm2 dla wyjścia zasilania 
kontrolera sieci DSO. Gdy system DSO wymaga zastosowania kilku kontrolerów, wszystkie one powinny 
być zasilane z przeznaczonego do tego celu wyjścia a odpowiednie rozgałęzienia naleŜy zrealizować 
poza zasilaczem. 
 
Podłączenie baterii 
  

Podłączenie baterii akumulatorów naleŜy wykonać przewodami o przekroju 16 mm2 do zacisków na 
panelu tylnym zasilacza oznaczonych jako  BAT 24V  ze szczególnym zwróceniem uwagi na ich 
biegunowość. Odwrotne podłączenie przewodów baterii spowoduje przepalenie się bezpiecznika 
wyjściowego prostownika. Bateria akumulatorów musi być wyposaŜona we własny bezpiecznik. 

 
Podłączenie alarmów zewnętrznych 

 
Zasilacz 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 o przekroju 0,5mm2÷1mm2. 

Domyślnie wejścia alarmów nie są wykorzystywane, dlatego jeden z wtyków posiada fabrycznie 
załoŜoną zworę i słuŜy do umieszczenia w gnieździe alarmu AL ZEW 1, który jest uruchamiany przy 
rozwarciu kontaktów. 
 
Wyprowadzenie sygnalizacji zdalnej 
 

Wyjścia sygnalizacji zdalnej wykonane są w postaci 3 stykowych gniazd. W wyposaŜeniu zasilacza 
znajdują się 2 stykowe wtyki. Poprzez odpowiednie umieszczenie ich w gnieździe moŜna wykorzystywać 
styki zwierne lub rozwierne wewnętrznych przekaźników sygnalizacyjnych. Podłączenie obwodów 
sygnalizacji zdalnej naleŜy wykonać przewodami o przekroju 0,5mm2÷1mm2. 
 
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 
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umieszczona w bezpośredniej bliskości baterii akumulatorów, najlepiej pomi ędzy ściankami dwóch 
sąsiednich akumulatorów.  

 
4. Obsługa 

4.1. Wiadomo ści wst ępne  

Napięcia wyjściowe jak równieŜ progi sygnalizacji ustawione są fabrycznie. Zasilacze po 
zainstalowaniu wymagają nadzoru bieŜącego ze strony obsługi związanego ze stanami alarmowymi, 
które mogą wystąpić w trakcie eksploatacji urządzenia. 

Dołączenie baterii akumulatorów jest rozpoznawane przez zasilacz w momencie jego startu z sieci 
elektroenergetycznej tylko w przypadku, gdy napięcie na bateriach jest wyŜsze od 19V. 

 

4.2. Zalecane warunki eksploatacji 

Wilgotność względna      max 80% 
Nasłonecznienie bezpośrednie     niedopuszczalne 
Udary w czasie pracy      niedopuszczalne 
Temperatura otoczenia 

� graniczna, dopuszczalna temperatura składowania  -40…+85°C 
� temperatura pracy      -25…+40°C 
 

4.3. Bezpiecze ństwo u Ŝytkowania 

Zasilacze ZDSO-400-D, ZDSOR-400-D i ZDSOT-400-D są urządzeniami klasy I wg 
PN-EN 60950-1:2007 (IEC950) przeznaczonym do podłączenia do instalacji stałej jednofazowej 
z wykorzystaniem przewodu ochronnego zgodnie z normą PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne 
w obiektach budowlanych. 

Metalowa obudowa zasilaczy połączona jest z zaciskiem ochronnym. Obwody słuŜące do podłączenia 
akumulatora, sygnalizacji zdalnej  oraz odbiorów są odizolowane od obwodów sieciowych i obudowy.  

Styki przekaźników zdalnej sygnalizacji są całkowicie odizolowane od wszystkich obwodów (takŜe 
obwodów wyjściowych). 

Wejścia alarmów zewnętrznych znajdują się na potencjale szyny ujemnej baterii akumulatorów. 
 
Zastosowany filtr przeciwzakłóceniowy wyposaŜony jest w kondensatory klasy Y, które powodują 

pojawienie się prądu upływu w przewodzie ochronnym na maksymalnym poziomie 1,5mA przy pracy 
pojedynczego zasilacza. 
 

4.4. Wyświetlacz cyfrowy 

Zasilacz ZDSO-400-D umoŜliwia cyfrowy pomiar podstawowych parametrów pracy układu: aktualnego 
napięcia nadzorowanej baterii akumulatorów (UB), jej prądu ładowania (IB) i temperatury otoczenia (T), 
jeŜeli dołączono sondę temperaturową. Aktualny rodzaj pomiaru (wybierany przyciskiem oznaczonym 
pionowymi strzałkami) wyróŜniany jest zapaleniem diody LED z odpowiednim oznaczeniem. Ostatnia 
pozycja (E) umoŜliwia odczytanie kodu błędu rozpoznanego przez sterownik zasilacza. Pozycja ta jest 
aktywna tylko wtedy, gdy rozpoznano błąd pracy układu i uruchomiono sygnalizację alarmu. 
 

4.5. Komunikacja cyfrowa 

Zasilacz ZDSO-400-D posiada złącze komunikacji cyfrowej (COM) wykorzystywane standardowo 
w celach serwisowych jako łącze transmisji szeregowej RS-232. Oprogramowanie serwisowe pozwala na 
prowadzenie diagnostyki umoŜliwiając sprawdzenie wielu parametrów pracy zasilacza oraz zmianę jego 
ustawień domyślnych. Na specjalne Ŝyczenie zasilacz moŜe być wyposaŜony w łącze pracujące 
w standardzie RS-485. W obu wypadkach wyjście to jest odizolowane galwanicznie od wszystkich 
pozostałych obwodów zasilacza. 
 

4.6. Sygnalizacja stanu pracy 

Zasilacz ZDSO-400-D wyposaŜony jest w sygnalizację świetlną, dźwiękową i zdalną. Celem 
zastosowania sygnalizacji świetlnej jest zwrócenie uwagi obsłudze na stan pracy urządzenia i 
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poinformowanie o przyczynie ewentualnego alarmu. Wraz z sygnalizacją świetlną stanów alarmowych 
uruchamiana jest sygnalizacja dźwiękowa. 

Sygnalizacja stanów alarmowych jest utrzymywana do czasu jej skasowania przyciskiem KAS  na 
panelu przednim zasilacza. Krótkie naciśnięcie przycisku wyłącza sygnalizację dźwiękową pozostawiając 
aktywną sygnalizację świetlną i zdalną. Tą pozostałą sygnalizację moŜna skasować przez dłuŜsze, 
powyŜej 5s przyciśnięcie przycisku KAS . UŜycie przycisku jest jednak skuteczne dopiero po zaniku 
przyczyny wygenerowania zdarzenia alarmowego. Jedynie powrót zasilania sieciowego oraz zanik 
alarmów zewnętrznych AL ZEW1  i ZL ZEW 2 automatycznie kasuje stan alarmowy. W trakcie zaniku 
zasilania sieciowego w miejsce ciągłego sygnału akustycznego uruchamiany jest krótki sygnał 
przerywany w odstępach 5s. 

Sygnalizacja świetlna złoŜona jest z sześciu diod LED umieszczonych na płycie czołowej zasilacza. 
3 diody (2 zielone i Ŝółta) sygnalizują aktualny tryb pracy (ZASILANIE , BATERIA , ŁADOWANIE ), 
a 3 pozostałe czerwone diody sygnalizują wystąpienie sytuacji awaryjnej (ALARM , PROSTOWNIK 
USZKODZONY, BEZPIECZNIK USZKODZONY ). 

Sygnalizacja zdalna obejmuje dwa gniazda oznaczone ZANIK ZASILANIA  oraz ALARM ZBIORCZY . Dla 
kaŜdego z nich dostępne są trzy styki przełączane przekaźnikami, całkowicie odizolowane od 
pozostałych obwodów. Podczas poprawnej pracy zasilacza cewki przekaźników są wzbudzone. Tak więc 
sygnalizacja zaniku zasilania i sygnalizacja alarmu realizowane są przez wył ączenie  odpowiedniego 
przekaźnika (zanik prądu cewki przekaźnika) - w poniŜszej tabeli oznaczone jako „0”. 

Zestawienie stanów sygnalizacji świetlnej LED i zdalnej, przekaźnikowej przedstawia poniŜsza tabela. 
 

SYGNALIZACJA ŚWIETLNA 
diody LED  

SYGNALIZACJA 
ZDALNA  *) 
przeka źniki  

 
 
 

Legenda: 
 
1 LED/przekaźnik załączony 
1/1 LED pulsuje 1 Hz 
0 LED/przekaźnik wyłączony 
- stan nie zaleŜy od warunku zawartego w danym wierszu 
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Praca buforowa 
Normalny stan zasilacza przy naładowanej baterii 

1 0 0 0 0 0 1 1 

Ładowanie samoczynne  

Ładowanie baterii po zaniku zasilania lub głębokim rozładowaniu 
1 0 1 0 0 0 1 1 

Ładowanie 
Ładowanie baterii jeszcze trwa mimo osiągnięcia napięcia pracy buforowej  

1 0 1/1 0 0 0 1 1 

Praca bateryjna  
Praca przy braku zasilania sieciowego 0 1 0 1 0 0 0 0 
Brak zasilania sieciowego  
Przy braku zasilania sieciowego jedynie zasilacza głównego lub dodatkowego 0 **) 1 0 1 ***) 0 0 1 0 
Prostownik uszkodzony 
TakŜe prostownik kasety dodatkowej 

1 0 0 1 ***) 1 0 0 0 

Niskie napi ęcie podczas testu baterii  
Bateria odłączona lub uszkodzona 

1 0 0 1 0 0 1 0 

Przepalony bezpiecznik wyj ściowy - - - 1 - 1 - 0 

Przepalony bezpiecznik prostownika 
TakŜe w kasecie dodatkowej 

- - - 1 ***) - 1 - 0 

Obci ąŜone wyj ście 24V przy obecnym zasilaniu 
Rozpoznawane tylko przy załączeniu zasilacza. 
Nie dotyczy wyjścia zasilania Kontrolera Sieci 

- - - 1 - 0 - 0 

Alarm zewn ętrzny  
Alarm zewnętrzny 1 lub 2 

- - - 1/1 - 0 - 0 

Napięcie baterii poni Ŝej ustalonego poziomu  
Tylko przy pracy bateryjnej;  bateria rozładowana 1 0 - 1 0 0 - 0 

Bateria całkowicie rozładowana 
Stan przy barku zasilania, po wyłączeniu RGRa i sterownika 

0 0 0 0 0 0 0 0 

 *) Stan alarmu lub zaniku zasilania sygnalizowany jest wyłączeniem przekaźnika (0). 
**) Sygnalizacja gaśnie tylko na tym zasilaczu (głównym lub dodatkowym) który został odłączony od sieci. 
***) Sygnalizacja uruchamiana jest zawsze na zasilaczu głównym oraz na zasilaczu dodatkowym, jeśli właśnie jego dotyczy. 
 

 
W przypadku uruchomienia sygnalizacji przepalonego bezpiecznika dodatkowo uruchamiana jest 

sygnalizacja na tylnym panelu zasilacza: zapalana jest czerwona dioda LED umieszczona bezpośrednio 
przy uszkodzonym bezpieczniku. 

JeŜeli przy załączeniu zasilacza któreś z wyjść 24V jest obciąŜone (dołączony do niego moduł DSO 
nie jest zasilany z sieci lub jest uszkodzony), na tylnym panelu zasilacza uruchamiana jest sygnalizacja 
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w postaci 2 pulsujących diod LED wskazujących dwa wyjścia, z których przynajmniej jedno jest 
obciąŜone.  
 

4.7. Wejścia alarmu zewn ętrznego 

Zasilacz moŜe przyjąć dwa zewnętrzne alarmy dwustanowe – jeden w postaci wymagającej zwarcia 
odpowiednich styków (AL ZEW 2 ), drugi w postaci wymagającej rozwarcia odpowiednich styków 
(AL ZEW 1 ). Obydwa wejścia posiadają wspólne wyprowadzenie dołączone do ujemnej szyny napięcia 
24V. Niewykorzystywanie tych alarmów wymaga umieszczenia w gnieździe AL ZEW 1  wtyku z załoŜoną 
zworą. 

Wystąpienie alarmu zewnętrznego sygnalizowane jest poprzez miganie diody ALARM  umieszczonej 
na płycie czołowej zasilacza oraz poprzez wyjście przekaźnikowe ALARM ZBIORCZY . JeŜeli jednocześnie 
z alarmem zewnętrznym wystąpi którykolwiek z alarmów głównych zasilacza, nastąpi trwałe załączenie 
diody LED ALARM . 

4.8. Konserwacja 

Urządzenie nie wymaga przeprowadzania Ŝadnych specjalnych zabiegów konserwacyjnych. Podczas 
normalnej eksploatacji naleŜy jedynie dbać o zachowanie naleŜytej czystości w otoczeniu zasilacza. 
 
5. Serwis 

5.1. Bezpieczniki 

 
W zasilaczu zastosowano bezpieczniki topikowe o wartościach podanych w tabeli. 
 

Chroniony obwód Rodzaj bezpiecznika Ilość 
Obwód ładowania akumulatora 
(PROSTOWNIK) 
TakŜe w zasilaczu dodatkowym 

6,3x32mm 20A T 1 szt. 

Obwody wyjściowe wzmacniaczy 
(od WYJ 1  do  WYJ 8) 6,3x32mm 30A T 8 szt. 

Obwód wyjściowy kontrolera DSO 
(KONOLER SIECI ) 

6,3x32mm 20A T 1 szt. 

Obwód zasilania sieciowego * WTA 250V/3,15A T (5x20mm) 2 szt. 
* bezpieczniki znajdują się wewnątrz urządzenia i nie są dostępne dla obsługi 

 
UWAGA 

Podłączana do zasilacza bateria akumulatorów musi być wyposaŜone we własny bezpiecznik 
o wartości dostosowanej do przewidywanego prądu obciąŜenia. Bezpiecznik ten powinien być 
umieszczony moŜliwie blisko dodatniego bieguna baterii akumulatorów. Zalecany jest noŜowy 
bezpiecznik topikowy w rozmiarze C00 i 00 lub wkładki topikowe typu D01 i D02 o wartości odpowiedniej 
dla wielkości obciąŜenia. 

5.2. Rozpoznawanie i usuwanie uszkodze ń 

Większość sytuacji awaryjnych mogących wystąpić w trakcie pracy jest sygnalizowana i obsługiwana 
przez zastosowany sterownik mikroprocesorowy. Urządzenie posiada 10 bezpieczników, których 
wymianę moŜe przeprowadzić obsługa. Są to bezpieczniki obwodów wyjściowych (zasilania 
wzmacniaczy i kontrolera sieci DSO), oraz bezpiecznik obwodu ładowania baterii (prostownika). Ich 
uszkodzenie moŜe nastąpić w przypadku zwarcia wyjścia urządzenia bądź odwrotnego podłączenia 
baterii. W tym przypadku naleŜy wymienić uszkodzony bezpiecznik na bezpiecznik topikowy o tej samej 
wartości prądowej. 

Uszkodzenie bezpiecznika wewnętrznego w prostowniku świadczy o powaŜnej awarii urządzenia. 
W takim wypadku naprawę zasilacza naleŜy zlecić serwisowi. 
Naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne wykonuje słuŜba serwisowa producenta lub autoryzowany partner 
serwisowy producenta. 
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6. Informacje dodatkowe 

6.1. Uwagi producenta 

 Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych i technologicznych nie 
pogarszających jakości wyrobu. 
 

6.2. Wykaz kodów sygnalizowanych bł ędów 

PoniŜej zamieszczono wykaz kodów dostępnych dla uŜytkownika, które moŜna odczytać na 
wyświetlaczu cyfrowym po przejściu do pozycji E wyświetlacza. Przejście to moŜliwe jest tylko wtedy, gdy 
system rozpoznał jakiś błąd. 

 
E01     wysokie napięcie baterii 
E02     niskie napięcie baterii 
E03     brak moŜliwości regulacji/przeciąŜenie 
E04     błąd podłączenia wzmacniaczy/obciąŜeń 
E05     błąd testu baterii 
E06     odłączone wyjścia 
E07     uszkodzenie bezpiecznika wyjściowego 
E08     uszkodzenie bezpiecznika zasilania kontrolera sieci 
E09     uszkodzenie prostownika 
E10     uszkodzenie prostownika zasilacza dodatkowego 
E11     uszkodzenie bezpiecznika prostownika 
E12     uszkodzenie bezpiecznika prostownika  zasilacza dodatkowego 
E13     brak zasilania prostownika 
E14     brak zasilania prostownika zasilacza dodatkowego lub brak zasilacza dodatkowego (jeśli 
 zdeklarowano w programie jego obecność) 
E15     alarm zewnętrzny 1 
E16     alarm zewnętrzny 2 
E17     przekroczenie min temp. baterii 
E18     przekroczenie max temp. baterii 
E19     przekroczenie max temp. wnętrza zasilacza 
E20     przekroczenie max temp. baterii podczas ładowania 
E21     przekroczenie max czasu ładowania baterii 
E22     błąd pomiaru/konfiguracji temp. baterii (jeśli w programie zdeklarowano obecność sondy 
 temperaturowej) 
E23     błąd pomiaru temp. wewnętrznej 
E24 zanik zasilania 
E25     błąd podłączenia wzmacniaczy/obciąŜeń kasety prostownika zewnętrznego 
E26     uszkodzenie bezp. zasilania kontrolera sieci kasety prostownika  
 zewnętrznego 
E27     uszkodzenie bezp. wyjściowego kasety prostownika zewnętrznego 
E28     błąd konfiguracji kasety prostownika zewnętrznego

 


