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1. Wstęp 

Aneks dotyczy systemu zasilania ZDSO400D-AK4 dla DSO SINAPS współpracującego z miernikiem 
RMB-1 i przekładnikami prądowymi CP-100. 

System taki spełnia wszystkie wymagania normy PN-EN 54-4:2001/A2:2007,  obowiązującej 
obligatoryjnie od 01.09.2009, w tym w zakresie pomiaru i sygnalizacji wysokiej rezystancji obwodu baterii 
akumulatorów i przyłączonych do niej elementów obwodów. 

 
1.1. Identyfikacja. 
 
Cechą rozpoznawczą systemów spełniających wymagania normy z poprawką A2 jest wielkość 

i kształt tabliczki znamionowej zawierającej numer certyfikatu i numer świadectwa dopuszczenia CNBOP 
zgodnie z poniŜszym rysunkiem (na rysunku pokazano wersję dla trójfazowego zasilania szaf). 

 

 

 

Systemy produkowane wcześniej, bez modułu RMB-1, charakteryzowały się mniejszą tabliczką 
znamionową i odrębną etykietą zawierającą numer certyfikatu i numer świadectwa dopuszczenia. 

 

2. Formularz techniczny 

2.1 Uzupełniający  opis rozbudowanego systemu. 
 
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, przyjętego indywidualnie przez producenta 
w sposób właściwy dla danego, konkretnego systemu bateryjnego, generowany jest alarm przesyłany do 
zasilacza podstawowego ZDSO-400-D. 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. 

W związku z montaŜem w szafie miernika RMB-1 zmienia się jej wygląd zewnętrzny na 
przedstawiony na rysunku poniŜej: 
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2.2. Uzupełniające dane techniczne. 
 
Maksymalny przyrost rezystancji pojedynczego obwodu baterii Ri max = 25….75mΩ . Konkretna 

wartość zaleŜy od konfiguracji danego systemu zasilania (pojemności, typu i rodzaju baterii 
akumulatorów, wielkości bezpieczników, rodzaju połączeń itp.).

 
2.3 Wykrywanie i sygnalizacja stanów alarmowych w wieloszafowych systemach 

zasilania. 
 
UWAGA: tekst pod Rys. 3w pkt 2.7.1. DTR ZDSO400D-AK4 zastępuje się przez: 
 

W celu ustalenia przyczyny wystąpienia ALARMU ZBIORCZEGO  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. następnego systemu 
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 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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3. Instalowanie, obsługa i eksploatacja.  

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 pomiędzy ściankami dwóch 
sąsiednich akumulatorów.  
 
Podłączenie miernika rezystancji RMB-1 i przekładników prądowych CP-100 
 
        Podłączenie miernika rezystancji RMB-1 oraz przekładników prądowych CP-100 jest wykonywane 
fabrycznie zgodnie ze schematem zamieszczonym na rysunku.  
 

 
 
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. Informacje dodatkowe.  

4.1. Dokumenty związane: 
          - Instrukcja obsługi zasilaczy ZDSO-400-D, ZDSOR-400-D i ZDSOT-400-D 
          - Instrukcja obsługi zasilacza ZDSO400D-AK4 
          - 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 
           


