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1. Wstęp. 

Niniejsza DTR jest dokumentem dla użytkowników systemu zasilania z podtrzymaniem bateryjnym 
ZDSO400D-AK4 przeznaczonego dla Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego (DSO) Ultrak Security 
SINAPS firmy Ultrak Security Systems. 

Zawiera dane oraz wskazówki niezbędne do zapoznania się z zasadami funkcjonowania, sposobem 
instalowania i obsługą urządzenia. 

 

1.1. Przeznaczenie. 
System przeznaczony jest do zasilania urządzeń nagłaśniających w strefach zagrożonych pożarem, 

w których muszą być spełnione wymagania następujących norm: 
 

PN-EN 54-4:2001  Systemy sygnalizacji pożarowej, część 4: Zasilacze. 
PN-EN 60849:2001  Dźwiękowe systemy ostrzegawcze. 
 

Dźwiękowy system ostrzegawczy zasilany jest bezpośrednio z sieci elektroenergetycznej a przy jej 
zaniku z baterii akumulatorów. Zasilacz ZDSO-400-D znajdujący się w szafie służy do doładowywania 
współpracującej z nim i umieszczonej w tej samej szafie baterii akumulatorów. Sterownik 
mikroprocesorowy zasilacza prowadzi samodzielny nadzór nad baterią akumulatorów utrzymując na niej 
napięcie pracy buforowej z uwzględnieniem temperatury otoczenia oraz nadzoruje pracę pozostałych 
elementów systemu zasilania. Zasilacz zapewnia także dystrybucję napięcia gwarantowanego 24V 
pomiędzy dołączone do niego moduły DSO i ich automatyczne odłączenie po rozładowaniu baterii 
akumulatorów. Do zasilacza podstawowego ZDSO-400-D może być dołączony zasilacz dodatkowy typu 
ZDSOR-400-D. Wszelkie szczegóły techniczne dotyczące obu zasilaczy zawarte są w ich Dokumentacji 
Techniczno-Ruchowej (odrębny dokument). 

 
2. Formularz techniczny. 

2.1. Ogólny opis systemu. 
Cały system został skonstruowany tak, by istniała możliwość jego rozbudowy o kolejne urządzenia 

w zależności od życzenia użytkownika. Odbiorca otrzymuje system zasilania dostosowany do jego 
potrzeb a dobór odpowiednich elementów składowych systemu odbywa się na etapie produkcji. 

Każdy moduł zasilacza ZDSO-400-D (zasilacz główny) przeznaczony jest do ładowania 
i nadzorowania baterii akumulatorów 24V o maksymalnej pojemności 430Ah lub 860Ah przy dołączeniu 
zasilacza dodatkowego ZDSOR-400-D. Zastosowanie zasilacza dodatkowego podyktowane może być 
także potrzebą podniesienia niezawodności systemu prze zastosowanie tzw. redundancji. Oba 
współpracujące zasilacze dzielą się równomiernie prądem ładowania baterii akumulatorów a w przypadku 
awarii jednego z nich; drugi automatycznie przejmuje jego pracę. 

Zasilacz wyposażony jest w pole dystrybucji mocy pozwalające na podłączenie do 8 wzmacniaczy 
DSO oraz jednego kontrolera sieci DSO. Jeżeli system wymaga zastosowania kilku kontrolerów sieci, 
odpowiednie połączenia wykonuje się podczas montażu systemu ZDSO400D-AK4. 

Specjalną wersją zasilacza dodatkowego jest typ ZDSOT-400-D który poza funkcjami układu 
ZDSOR-400-D wyposażony jest dodatkowo we własne pole dystrybucji mocy równoważne zasilaczowi 
głównemu. W takim przypadku system zasilania posiada 16 wyjść do zasilania wzmacniaczy i 2 wyjścia 
do zasilania kontrolerów sieci DSO. 

Ze względu na to, że pojedyncze wyjście przeznaczone do zasilania wzmacniaczy DSO posiada 
ograniczoną obciążalność prądową, wzmacniacze większej mocy (powyżej 500W) mogą być podłączone 
do dwóch wyjść jednocześnie. 

 
Dla systemów DSO wymagających kilku baterii akumulatorów lub posiadających dużą liczbę 

modułów możliwe jest stosowanie kilku szaf współpracujących ze sobą. 
 
W zależności od mocy całego systemu zasilanie całości może być 1 lub 3 fazowe. Trójfazowe 

zasilanie jest wymagane dla systemów o mocy pobieranej z sieci powyżej 3.6kW. 
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Rys. 1. Poglądowy rysunek przedstawiający zawartość szafy systemu. 
 
W każdej szafie znajdują się: 
 

� Miejsce na moduły zestawu DSO 
� Zasilacz ZDSO-400-D z sondą temperaturową 
� Opcjonalnie zasilacz dodatkowy ZDSOR-400-D (lub ZDSOT-400-D) 
� Bateria akumulatorów (ilość akumulatorów i wielkość pojemności zależą od wielkości systemu 

i wymaganego czasu podtrzymania napięcia rezerwowego) 
� Panel dystrybucji napięć (zawiera przyłącze sieci z zabezpieczeniami, zabezpieczenia baterii 

akumulatorów, gniazdo serwisowe i złącza wyjściowe alarmów) 
� Listwa z gniazdami sieciowymi do podłączenia modułów DSO (1 lub 3 fazowa) 
� Sufitowy panel wentylatorów PW230-2 z termostatem (nie montowany dla małych systemów) 

 
 

Zasilacz ZDSO400D-AK4 może zapewnić napięcie gwarantowane 24V dla poniżej wymienionych 
modułów systemu DSO Ultrak Security SINAPS montowanych w szafach: 

 
� Kontroler nadrzędny systemu DSO  IDA4M 
� Kontrolery podrzędne systemu DSO IDA4MS 
� Wzmacniacze 240W   IPA2401 
� Wzmacniacze 480W   IPA4801 
� Wzmacniacze 2 x 240W  IPA2402 
� Wzmacniacze 2 x 480W  IPA4802 (przy specjalnych warunkach montażu) 
� Wzmacniacze 4 x 120W  IPA1204 
� Wzmacniacze 4 x 240W  IPA2404 (przy specjalnych warunkach montażu) 
� Rozdzielacze linii głośnikowych   IDA4SU 
 
oraz zasilanie 24V dla konsoli systemu DSO typu PSS DT montowanych poza szafami 
 

Wraz z całym, kompletnym systemem zasilania zmontowanym w szafie dostarcza się: 
� elementy mocujące moduły DSO 
� dokumentację techniczno-ruchową 
� świadectwo kontroli jakości 
� kartę gwarancyjną 
� dodatkowo, dla systemów wieloszafowych – przewody do połączenie szaf pomiędzy sobą. 
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2.2. Maksymalna konfiguracja systemu zasilania. 
Cały system zasilania z podtrzymaniem bateryjnym może składać się z kilku szaf 19” 600×600mm 

lub 800×600mm o maksymalnej wysokości użytkowej 50U każda. W takim systemie możliwe 
zamontowanie maksymalnie 8 wzmacniaczy (to ograniczenie wynikłe z wielkości pola odbioru 24V 
zasilacza ZDSO-400-D) lub 16 wzmacniaczy przy zastosowaniu zasilacza dodatkowego ZDSOT-400-D. 
W szafie montuje się także odpowiednią dla danego systemu ilość kontrolerów sieci. 

Maksymalna ilość modułów może zostać ograniczona przez wielkość baterii akumulatorów  której 
pojemność wynika z wymaganego czasu podtrzymania danego systemu nagłaśniającego. 

   

2.3. Warunki eksploatacji. 
Wilgotność względna (bez kondensacji)    30...80% 
Wibracje w czasie pracy 

� amplituda       <0.1gn 
� częstotliwość      10...150Hz 

Udary w czasie pracy      niedopuszczalne 
Nasłonecznienie bezpośrednie     niedopuszczalne 
Temperatury otoczenia 

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

 

2.4. Dane techniczne. 
Poniższe dane odnoszą się do pojedynczego zasilacza ZDSO-400-D montowanego w jednej szafie.  
 

2.4.1. Znamionowe parametry zasilacza ZDSO-400-D 
� nominalne napięcie zasilania sieciowego   184...230...253V 

� zakres zmian napięcia wyjściowego   20.0…28.0V 

� znamionowe napięcie wyjściowe w cyklu pracy  

buforowej w temperaturze 25°C   26.8V(2,23 V/ogn) 

� napięcie wyjściowe w cyklu ładowania samoczynnego   28V 

� prąd ładowania baterii akumulatorów  16A 

� prąd ładowania przy dołączonym zasilaczu dodatkowym 

ZDSOR-400-D lub ZDSOT-400D  32A 

� obciążalność każdego wyjścia zasilania wzmacniaczy DSO (wartość chwilowa) 20(28)A 

� obciążalność wyjścia zasilania kontrolera sieci DSO (wartość chwilowa)  13(18)A 

 
UWAGA 
Szczegółowe parametry zawiera DTR zasilaczy ZDSO-400-D, ZDSOR-400-D i ZDSOT-400-D 
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2.4.2. Bezpieczeństwo użytkowania 
Zasilacze są wykonane zgodnie z normą PN-EN 60950-1:2004. Poniższe parametry dotyczą 

zasilaczy ZDSO-400-D, ZDSOR-400-D i ZDSOT-400-D i nie dotyczą elementów samego systemu DSO. 
 

� klasa ochronności        I 
� stopień ochrony      IP30 
� wytrzymałość elektryczna izolacji: 

- pomiędzy obwodem wejściowym (sieciowym)  4200Vdc 
a wszystkimi pozostałymi obwodami zasilacza 

- pomiędzy obwodem wejściowym (sieciowym)  2800Vdc 
a obudową 

- pomiędzy obwodem wyjściowym a obudową  1400Vdc 
- pomiędzy wyjściami zdalnej sygnalizacji  500Vdc 

a obwodami wyjściowymi i obudową 
� prąd upływu do obudowy  max 1.5mA 
� rezystancja połączeń ochronnych max 0.1Ω 

 

2.4.3. Parametry mechaniczne. 
� obudowa szafa 19”  
� wymiary (szer. × wys. użytkowa × głębokość) 600×H×600mm lub 800×H×600mm 

 gdzie H=24…50U  
Wysokość i masa są uzależnione od konfiguracji systemu. 

 

2.5. Konstrukcja. 

 
Cały system umieszczony jest w szafie 19” 600x600 mm z przeszklonymi drzwiami przednimi 

i pełnymi drzwiami tylnymi. W dolnej, tylnej części szafy umieszczony jest szczotkowy przepust kablowy. 
Wysokość szaf i ich masa uzależnione są od konkretnej konfiguracji systemu. Dla prawidłowej instalacji 
i eksploatacji systemu wymagane jest zapewnienie dostępu do przodu i tyłu szafy. Szafy mogą być 
wyposażone w stopki regulacyjne, cokoły lub kółka z blokadą. 

 
W szafie systemu zasilania może zostać umieszczonych od 1 do kilku baterii akumulatorów 24V 

wraz z ładującymi i nadzorującymi je zasilaczem głównym ZDSO-400-D i ewentualnie zasilaczami 
dodatkowymi. Ilość i pojemność baterii zależy od wielkości systemu DSO i wymaganego czasu 
podtrzymania. 

Dla kompletnego systemu (wyposażonego 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 
oraz panel dystrybucji napięć. W tym ostatnim dostępne są wyłączniki poszczególnych obwodów, 
ogranicznik przepięć oraz gniazdo serwisowe. 

Po otwarciu tylnych drzwi szafy uzyskuje się dostęp do złącz wszystkich modułów DSO oraz 
zasilaczy. Tam też znajduje się listwa rozdzielająca zasilanie sieciowe pomiędzy moduły DSO. 
W zależności od mocy całego systemu wymagane może być zasilanie 1 lub 3 fazowe. 
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Rys. 2. Przykładowy widok szafy układu zasilania z podtrzymaniem bateryjnym ZDSO400D-AK4 
złożonego z zasilacza głównego i dodatkowego oraz dwóch  baterii akumulatorów. W szafie 
umieszczono 5 wzmacniaczy i 4 kontrolery sieci systemu DSO. 

 

2.6. 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). Każde z wyjść zabezpieczone jest indywidualnym bezpiecznikiem topikowym. 

Kontrolę nad stanem baterii akumulatorów sprawuje zasilacz ZDSO-400-D, który jednocześnie pełni 
rolę ładowarki. Moduły, DSO które pracują wyłącznie z napięcia 24V zasilane są także z tego zasilacza 
obniżając tym samym dostępny prąd ładowania baterii akumulatorów. Całość jest tak skonfigurowana, że 
zapewnia wymagane dla danego DSO czasy oczekiwania 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 umożliwiając 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 
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w pełnej gotowości i jednocześnie zagwarantować dostatecznie długą ich żywotności, 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 możliwe dzięki sondzie temperaturowej umieszczonej w pobliżu akumulatorów. 

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. 

W systemach złożonych z kilku szaf, połączenia pomiędzy nimi umożliwiają 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 podwyższeniem 
napięcia w stosunku do pracy buforowej. Koniec ładowania samoczynnego wyznaczony jest obniżeniem 
prądu poniżej 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 obniżeniu napięcia wyjściowego poniżej napięcia naładowanej baterii, tak by 
możliwy był pobór prądu z samej baterii akumulatorów. Występujące wtedy obniżenie 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 każde 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 którejkolwiek z bezpieczników. 

W celu odprowadzenia na zewnątrz nadmiaru ciepła, wytwarzanego przez umieszczone w szafie 
urządzenia, w szafie montowany jest sufitowy panel wentylatorów PW230-2, który jest sterowany przez 
umieszczony z tyłu obok niego 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 wyposażoną 
w gniazda w konfiguracji 1 lub 3 fazowej. Dla zasilania 3 fazowego poszczególne moduły powinny zostać 
tak podłączone by w miarę możliwości równomiernie obciążyć każdą fazę linii elektroenergetycznej. 
Wyłącznik główny wyłącza całość zasilania sieciowego z wyjątkiem zasilania gniazda serwisowego 
(zabezpieczone jest własnym odłącznikiem). Mimo, że wyłącznik główny wyłącza także zasilanie sieciowe 
zasilacza ZDSO-400-D posiada on własny wyłącznik pozwalając na jego serwisowanie bez konieczności 
wyłączania systemu DSO. 

 
Zasilacze ZDSO-400-D, ZDSOR-400-D i ZDSOT-400-D oraz elementy składowe dźwiękowego 

systemu ostrzegawczego są odrębnymi urządzeniami i opisują je oddzielne DTR. 
 

2.7. Kontrola stanu pracy. 
Zasilacz ZDSO-400-D sprawujący kontrolę nad całym systemem zasilania wyposażony jest w 

sygnalizację stanu pracy optyczną i zdalną. Sygnalizacja świetlna złożona jest z 6 diod LED 
umieszczonych na płycie przedniej zasilacza: 3 diody (1 zielona i 2 żółte) sygnalizują aktualny tryb pracy 
(ZASILANIE , BATERIA , ŁADOWANIE ), a 3 diody czerwone sygnalizują wystąpienie sytuacji awaryjnej 
(ALARM , PROSTOWNIK USZKODZONY , BEZPIECZNIK USZKODZONY ). Zlokalizowanie uszkodzonego 
bezpiecznika umożliwiają ponadto czerwone diody LED umieszczone obok każdego z bezpieczników na 
płycie tylnej zasilacza. Sygnalizacja zdalna obejmuje dwa gniazda na płycie tylnej zasilacza oznaczone 
ZANIK ZASILANIA  oraz ALARM ZBIORCZY . Dla każdego z nich dostępne są trzy styki przełączne 
przekaźników, całkowicie odizolowane od pozostałych obwodów.  

Ponadto na płycie tylnej umieszczono dwa wejścia dwustanowych alarmów zewnętrznych 
wymagających zwarcia odpowiednich styków (ALARM ZEW 2 ) lub rozwarcia odpowiednich styków 
(ALARM ZEW 1 ). 

Szczegółowy opis sygnalizacji został zamieszczony w DTR zasilacza ZDSO-400-D. 
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2.7.1. Wykrywanie i sygnalizacja stanów alarmowych w wieloszafowych systemach 
zasilania. 

 
Jeżeli ze względu na wielkość systemu DSO wymagane jest zastosowania kilku systemów zasilania 

ZDSO400D-AK4 możliwe jest takie połączenie poszczególnych szaf systemu, które zapewni szeregowe 
przekazywanie informacji o zdarzeniach alarmowych do wybranej szafy głównej, która wystawi wspólny 
dla wszystkich urządzeń sygnał alarmowy dla Centrali Sygnalizacji Pożarowej (CSP), (Rys. 3.). W takim 
przypadku, po rozpoznaniu alarmu należy sprawdzić sygnalizację świetlną w każdym podłączonym 
systemie ZDSO400D-AK4; wymagana jest przy tym znajomość kolejności ich podłączenia (przy 
prawidłowym montażu zgodna z wzajemnym ułożeniem szaf). 
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Rys. 3. Sposób podłączenia współpracujących szaf. 
 

W celu ustalenia przyczyny wystąpienia ALARMU ZBIORCZEGO  należy postępować następująco: 
 

1. 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 leży w tym właśnie systemie i należy ją 

ustalić korzystając ze stanu pozostałych diod (ZASILANIE , BATERIA , PROSTOWNIK 
USZKODZONY, BEZPIECZNIK USZKODZONY ) na podstawie opisu sygnalizacji zamieszczonego 
w DTR zasilacza ZDSO-400-D, 

- jeżeli dioda ALARM  świeci w sposób pulsujący – przyczyną alarmu może być albo zgłoszenie 
ALARMU ZEW 2 (jeśli jest wykorzystywany) 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 należy powtórzyć począwszy od tego właśnie systemu. 

UWAGA: 
Możliwe jest wystąpienie kilku przyczyn jednocześnie – wtedy priorytetowo traktowana jest sygnalizacja 
na płycie czołowej zasilacza (szczegóły w DTR zasilacza ZDSO-400-D). 
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2.8. Układy systemu zasilania. 
 
Uproszczony schemat systemu zasilania ZDSO400D-AK4 przedstawia Rys.3. Szczegółowy 

schemat połączeń uzależniony jest od rodzaju i wielkości systemu DSO. W szczególności zmianom mogą 
podlegać: 

- rodzaj i ilość modułów DSO; 
- sposób podłączenia poszczególnych modułów do wyjść zasilania 24V 
- rodzaj zasilacza dodatkowego lub jego brak; 
- ilość (w zależności od ilości modułów DSO) i rodzaj listew zasilania sieciowego (1 lub 3 

fazowe); 
- obecność wentylatora sufitowego szafy systemu wraz z jego termostatem; 
- ilość i wielkość baterii akumulatorów; 
- ilość i rodzaj wyłączników zasilania sieciowego; 
- ilość i rodzaj wyłączników zasilania gwarantowanego (bateryjnego); 
- obecność zacisków wejścia alarmu zbiorczego. 
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Rys. 4. Uproszczony schemat elektryczny systemu zasilania gwarantowanego ZDSO400D-AK4. 
 

 
3. Instalowanie, obsługa i eksploatacja. 

3.1. Bezpieczeństwo pracy i obsługi. 
System zasilania z podtrzymaniem bateryjnym dla dźwiękowego systemu ostrzegawczego jest 

urządzeniem klasy I wg PN-EN 60950-1:2004 (IEC950) przeznaczonym do podłączenia do instalacji 
stałej jedno lub trójfazowej z wykorzystaniem przewodu ochronnego. 

Urządzenie musi być przyłączone do sieci elektroenergetycznej, w której jako ochronę przed 
porażeniem stosuje się uziemienie ochronne zgodnie z normą PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne 
w obiektach budowlanych.  
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W zasilaczu ZDSO-400-D i zasilaczach dodatkowych znajdują się kondensatory 
przeciwzakłóceniowe klasy Y powodujące pojawienie się prąd upływu w pełnej konfiguracji na poziomie 
wyższym od 3mA i w związku z tym w pobliżu przyłącza sieci szafy umieszczono napis: 

 
NIEZBĘDNE UZIEMIENIE URZĄDZENIA PRZED PODŁĄCZENIEM DO SIECI. 

3.2. Instalowanie  

3.2.1. Wskazówki ogólne 
System został zbudowany w oparciu o typowe szafy 19”. Ponieważ większość podłączeń 

elektrycznych wykonuje się z tyłu szaf zaleca się takie ich usytuowanie, aby możliwy był dostęp zarówno 
od przodu jak i od tyłu każdej szafy systemu zasilania. 

W panelu przyłączy szaf na listwie TS-35 (Rys.5.), począwszy od prawej strony znajdują się:  
 

- zaciski do podłączenia zasilania 
- wyłącznik główny  zasilania sieciowego 
- ochronnik przepięciowy 
- wyłącznik zasilacza ZDSO-400-D (i ewentualnego zasilacza dodatkowego) 
- wyłącznik gniazda serwisowego 
- gniazdo serwisowe 230V 
- zaciski sygnalizacji zdalnej 
- zaciski ujemnego bieguna baterii 
- wyłączniki baterii akumulatorów 
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Rys. 5. Widok listwy TS-35 w panelu pola przyłączy i zabezpieczeń. 
 

3.2.2. Podłączenie sieci elektroenergetycznej 
Każda z szaf dźwiękowego systemu ostrzegawczego wymaga osobnego podłączenia do sieci 

elektroenergetycznej (jedno lub trójfazowej). Wszystkie szafy współpracujące ze sobą w systemie 
zasilania muszą być jednak podłączone do wspólnego przyłącza sieci w pomieszczeniu, w którym są 
zainstalowane. Nie jest wymagane doprowadzenie zasilania poprzez zewnętrzny wyłącznik instalacyjny. 

Do złącz zasilania należy podłączyć przewody o maksymalnym przekroju 4mm2 zgodnie z opisem 
podanym na Rys.5.  

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

3.2.3. Podłączenie baterii akumulatorów 
Każda bateria akumulatorów dołączona jest przez wkładkę topikową typu D02 umieszczoną 

w wyłączniki TYTAN2 o wartości odpowiedniej dla danego obciążenia. Dla kilku baterii akumulatorów 
bieguny wyjściowe wyłączników są ze sobą zwarte a wyłącznik odłącza jednocześnie wszystkie baterie. 

Połączeń należy dokonać przewodami o przekroju 16 mm2. 
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3.2.4. Podłączenie zasilania do odbiorów 
Odbiory – zasilanie 24V modułów DSO są dołączane do wyjść zasilacza ZDSO-400-D za pomocą 

dwubiegunowych wtyków typu DFK-PC 4/2 dostarczonych przez producenta systemu. Wzmacnmiacze 
dużej mocy (powyżej 500W) łączy się jednocześnie do dwóch sąsiednich wyjść zasilania 24V. 

 

3.2.5. Wyprowadzenia alarmów 
 
Wyprowadzenia alarmów zdalnych zasilacza ZDSO-400-D ZANIK ZASILANIA  i ALARM ZBIORCZY  są 

dostępne na złączach w panelu pola przyłączy i zabezpieczeń. Jeśli przewidziano współpracę z innymi 
szafami znajdują się tam także złącza wejścia alarmu zbiorczego. Podłączenie należy wykonać zgodnie 
z Rys. 5. stosując przewody o maksymalnym przekroju 1,5mm2. 

W zasilaczu ZDSO-400-D, w obwodach wyjściowych przekaźników sygnalizacji zdalnej 
zastosowano trójbiegunowe gniazda do współpracy z dołączonymi dwubiegunowymi wtykami. Przez 
odpowiednie umieszczenie wtyku w gnieździe zasilacza można korzystać ze styków normalnie zwartych 
lub normalnie rozwartych.  

Fabrycznie do złączy są dołączone sygnały alarmowe w postaci styków normalnie zwartych (stan 
beznapięciowy urządzenia). 

3.2.6. Podłączenie sygnałów alarmowych 
W pojedynczym systemie ZDSO400D-AK4 można wykorzystać obydwa wejścia alarmów 

zewnętrznych dostępne na płycie tylnej zasilacza ZDSO-400-D. W systemach wieloszafowych jedno 
z wejść alarmu zewnętrznego zasilacza wykorzystywane jest do podłączenia alarmu zbiorczego 
sąsiedniego systemu zasilania. W takim przypadku pozostałe wejścia sygnalizacji alarmów zewnętrznych 
ALARM ZEW 2  we wszystkich zasilaczach oraz wejście ALARM ZEW 1  w ostatnim zasilaczu w łańcuchu 
(po usunięciu umieszczonego tam wtyku zwierającego styki) można wykorzystać w zależności od potrzeb 
do wykrywania stanów alarmowych innych urządzeń. 

Wejścia te znajdują się na potencjale szyny ujemnej zasilania 24V i wymagają zwarcia zacisków 
(ALARM ZEW 2 ) lub rozwarcia zacisków (ALARM ZEW 1  ) w celu wygenerowania alarmu. Szczegółowy 
opis pracy znajduje się w DTR zasilacza ZDSO-400-D. 

 

3.3. Połączenie szaf wieloszafowych systemów DSO. 
Każda z szaf wchodzących w skład systemu wymaga doprowadzenia zasilania z sieci 

energetycznej, natomiast jedynym połączeniem pomiędzy szafami jest przewód alarmowy przekazujący 
informację o alarmach zgłaszanych przez którykolwiek z występujących w systemie zasilaczy 
ZDSO-400-D. Uproszczony schemat połączeń zawiera Rys. 3. Dla przewodu alarmowego, mimo 
określonej biegunowości wejść alarmowych, biegunowość samego połączenia nie jest istotna, gdyż 
sterowanie odbywa się z izolowanych od reszty systemu styków przekaźnika. 

3.4. Obsługa. 
System zasilania po jego zainstalowaniu, ze względu na specyficzne przeznaczenie, wymaga ze 

strony obsługi bieżącego nadzoru związanego z koniecznością wczesnego wykrycia stanów alarmowych, 
które mogą wystąpić w trakcie jego eksploatacji. Samo urządzenie z przyczyn elektrycznych nie wymaga 
żadnej dodatkowej kontroli parametrów czy korekcji nastaw. 

W przypadku wykrycia przez sterownik mikroprocesorowy zawarty w zasilaczu ZDSO-400-D 
alarmu należy rozpoznać źródło alarmu korzystając z DTR zasilacza. 

3.5. Konserwacja i naprawy. 

3.5.1. Konserwacja. 
Urządzenie nie wymaga przeprowadzania żadnych specjalnych zabiegów konserwacyjnych. 

Podczas normalnej eksploatacji należy jedynie dbać o zachowanie należytej czystości w otoczeniu 
systemu. 

3.5.2. Usuwanie uszkodzeń. 
Naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne wykonuje słu żba serwisowa producenta lub 

wyspecjalizowana jednostka upowa żniona przez producenta. Nale ży zwróci ć uwagę, że usuwanie 
uszkodze ń we własnym zakresie mo że spowodowa ć utrat ę 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 
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obwodach zasilania odbiorów prowadzących do wystąpienia zwarć, możliwe jest zadziałanie 
odpowiednich bezpieczników wyjściowych. Po usunięciu przyczyny uszkodzenia można wymienić 
bezpiecznik i dołączyć ponownie odbiór do gniazda w polu dystrybucji mocy. 

 
4. Pakowanie, przechowywanie, transport. 

4.1. Pakowanie. 
Elementy składowe systemu powinny być pakowane w opakowania fabryczne, zgodnie z 

odpowiednią instrukcją tak, by były zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi i wpływami 
atmosferycznymi. 

 
Na opakowaniach powinny być podane w sposób trwały i czytelny: 

- nazwa lub znak producenta 
- oznaczenie typu 
- oznaczenie masy 
- rok produkcji 
- znak kontroli technicznej 
- napis: OSTROŻNIE KRUCHE, CHRONIĆ PRZED WILGOCIĄ, GÓRA NIE PRZEWRACAĆ 

4.2. Przechowywanie. 
Urządzenia składowe systemu powinny być przechowywane w opakowaniach indywidualnych 

w pomieszczeniach krytych, pozbawionych par, wyziewów chemicznych i substancji agresywnych.  

4.3. Transport. 
Transport powinien odbywać się krytymi środkami transportu. W czasie przewożenia urządzenia 

powinny być zabezpieczone przed przesuwaniem oraz znajdować się w pozycji zgodnej ze znakami 
ostrzegawczymi. 
UWAGA: Transport akumulatorów musi odbywać się w oddzielnym opakowaniu transportowym. 

 
5.  Informacje dodatkowe. 

5.1. Uwagi producenta. 
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych i technologicznych 

niepogarszających parametrów i jakości wyrobu. Dotyczy to także zmian w sposobie obsługi i 
oprogramowaniu. 

5.2. Dokumenty związane 
1. Dokumentacja Techniczno Ruchowa zasilacza ZDSO-400-D. 
2. Dokumentacja elementów Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego Ultrak Security SINAPS firmy 

 Ultrak Security Systems. 
 


