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D243X sorozatú
EN54-4 kompatibilis
Ű dobozolt tápegységek
tűzjelzőkhöz
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 Teljesítik az MSZ EN54-4:2010 szabvány követelményeit

 Kiváló hatásfok, processzor vezérelt kapcsoló üzem

 Terhelésfüggő teljesítmény elosztás
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 Tűzjelző rendszerekhez alkalmazható külső
27,6 V-os tápegységek és akkumulátor töltők
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 Külön bemenetek a 24VDC kapcsolására
 Szelektív hibajelzés a tűzjelző központ felé
 Hőkompenzált akkumulátor töltés
opto-relé kimenetekkel
 Akkumulátoronként külön belső ellenállás figyelés
- Hálózati feszültség hiánya (AC FLT)
- Alacsony akkufeszültség, magas akku belső ellenállás  Védelem öngyógyuló elektronikus biztosítékokkal
- Akkumulátorok mélykisülés elleni védelme
vagy akkumulátor hiány (BAT FLT)
- Fordított polaritás elleni védelem, hővédelem
- Töltő áramkör hiba, túlterhelés, túlmelegedés,
- Kimenetenkénti túlfeszültség védelem
túlfeszültség vagy zárlatos kimenet (PSU FLT)
- Kimenetenkénti túlterhelés és zárlatvédelem
 3 változat (típus: max. terhelés - max. akku)
 Dobozolt egységek, elegendő hely az akkuk és a
• D2431-7: 1,5 A - 7 Ah (9 Ah*)
kiegészítő egységek számára
• D2433-17: 3 A - 18 Ah (21 Ah*)
 Teljesítik a 2004/108/EC szabvány követelményeit
• D2435-17: 5 A - 18 Ah (21 Ah*)
 Teljesítmény nyilatkozat száma: DoP-D2430

*: EN54-4:2000 szabv. 5.3.1. b) p. szerinti max. tölthető akku kapacitás

 2 év gyártói garancia
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A TÁPEGYSÉGEK MŰKÖDÉSE
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A tápegységekre kapcsolt terhelések részére két független 24V-os kimenet áll rendelkezésre, melyek együttes
terhelése jelenti a tápegység névleges terhelhetőségét. Mindkét felhasználói tápkimenet öngyógyuló biztosítékkal és
elektronikus biztosítékkal védett, így biztosítékot cserélni nem kell és nem is lehet. A tápfeszültség kimenetek külön
programozhatóak akár alapból feszültségmentes működésre is, hogy a 24VDC csak egy külső impulzusra jelenjen meg
adott kimeneten. Erre a célra a tápegységek kimeneteikhez tartozó kapcsoló bemenetekkel rendelkeznek, melyek
működése jumperekkel programozható. Ugyanezen módszerrel egy vezérlő jel hatására a tápegység le is tudja
kapcsolni adott tápfeszültség kimenetét, melynek révén alkalmazhatók induktív terhelések (pl. ajtótartó mágnesek)
lekapcsolására vagy tápelvétellel törölhető tűzjelző eszközök alaphelyzetbe állítására.
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A D243X sorozatú dobozolt, 27 Vdc névleges kimenetű, mikroprocesszor vezérelt, kapcsolóüzemű tápegységek
tűzjelző rendszerek külső tartalék üzemű tápegységeiként használhatók hang/fényjelzők, vonali füstérzékelők,
aspirációs füstérzékelő egységek, ajtótartó mágnesek, vagy más külső fogyasztók tápellátására. A három különböző
terhelhetőségű (1.5 A, 3 A és 5 A) tápegységek dinamikusan (terheléstől függően) elosztott feszültség kimenetekkel
rendelkeznek a terhelés és az akkutöltő rész felé: a tápegység névleges teljes terhelhetősége akár a 24V-os
kimeneten, akár az akkutöltő kimeneten is rendelkezésre áll, kivéve ha a terhelés és akkutöltés egy időben jelentkezik.
Ennek révén a D243X sorozatú tápegységek képesek nagyobb kapacitású akkumulátorokat nagyobb töltőárammal
rövidebb idő alatt feltölteni vagy csepptöltés alatt, a 24V-os kimeneten rövid időre nagyobb áramot biztosítani.

A tápegységek fém dobozának elején folyamatos sárga LED jelzés mutatja a 24VDC kimeneti feszültség meglétét,
miszerint vagy a 230V hálózat vagy a tartalék tápellátás rendelkezésre áll. A doboz belsejében a tápegység panelen
további 3 LED (Hálózat rendben, Akkuhiba, Tápegység hiba) található a különféle hibaállapotok megjelenítésére. A 3
hiba LED-hez három opto-relékimenet is tartozik (C-NC kivezetéssel), melyeket sorba kötve a tápegységek bármely
meghibásodása a felettes tűzjelző központ felé közvetíthető az MSZ EN54-4 szabvány által megkövetelt módon.
A hálózati feszültség megszűntekor az egység automatikusan átkapcsol az akkumulátorokra. A normál üzemben
hőkompenzált, csepptöltés üzemben működő akkutöltő rész, mely a max. kapacitás 80 %-ára 24 órán belül képes
feltölteni az akkumulátorokat, fordított polaritás és rövidzár ellen védett. A töltő egy adott határfeszültség elérésekor
(21 Vdc) lekapcsolja az akkumulátorokat, megakadályozva azok mélykisülését. A dinamikus terhelés elosztásnak
köszönhetően a tápegységek ugyan nagyobb kapacitású akkumulátorok töltésére is alkalmasak, de csak a fém
dobozukon belül elhelyezhető méretű max. 2db zárt (zselés) savas ólomakkumulátor töltésére használhatók
szabványosan. Az akkumulátorok megfelelő állapotát a tápegységek beépített akkumulátor belső ellenállás figyelése is
biztosítja. Szükség esetén a tápegységek akkumulátor nélküli üzemmódra is programozhatóak, ilyenkor az
akkumulátorok felügyelete megszűnik, de töltésük nem.

D243X tápegységek

Műszaki leírás

1. oldal

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Önvisszaálló akku biztosíték
Táp áramfelvétele (akku üzemben)
Környezeti paraméterek
Működési hőmérséklet tartomány
Hűtés / Megengedett páratartalom
Biztonsági jellemzők
Tápegység osztálya

T1A
0,45 Arms

T3.15A
1,5 Arms

ft

26-29,5 V (hálózati feszültség mellett)
Min. 20 V, átl. 24 V, max. 27,6V (hálózati feszültség nélkül)
1,2 A
2,3 A
4,3 A
1,5 A
3,0 A
5,0 A
•
NC opto-relékimenetek: Hálózat hiba, Akkumulátor hiba és Tápegység hiba
•
a relék hálózati feszültség kapcsolásra nem alkalmasak, terhelhetőségük: 100mA@60V
•
alaplapi LED-ek: Hálózat rendben (zöld), Akkumulátor hiba és Tápegység hiba (sárga),
•
előlapi LED: 24V Tápellátás rendben (sárga)
* terhelésfüggő töltésszabályozással
1,5 A
3,0 A
5,0 A
7 Ah
18 Ah
18 Ah
>0,18 Ohm ± 5% (5A tesztáramon)
<22 V ± 2% / >23 V ± 2%
<21 V ±2 % (mélykisülés elleni védelem)
>30 V ±2 % (túlmelegedés elleni védelem)
6 A PTC
55 mA
-10 - +40 oC környezeti hőmérséklet
Konvekcióval / 10 - 95% (nem kondenzálódó)
IEC61140: 1. osztály - Alkatrész típusú
2004/108/EC szabványnak megfelelő
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EMC szabványoknak megfelelés
Mechanikai jellemzők
Dobozméretek: (szél. x mag. x mély)

D2435
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Akkumulátortöltő rész
Töltő max. áramkorlát*
Max. behelyezhető akku (2db):
Max. akku impedancia
Alacsony akkufesz. jelzés/visszaállás
Akku lekapcsolási feszültség

D2433
230 Vac +10% -15% / 50 Hz ±15%
-10 - +40 oC környezeti hőmérséklet
T3.15A
0,9 Arms
32 mA (terhelés nélkül; 230 Vacbe)
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Kimeneti áram Imax.a (akkutöltéssel)
Kimeneti áram Imax.b (töltés nélkül)
Kimenő jelek

D2431

A

Bemenet
Bemeneti fesz. / Frekvencia tartomány
Működési hőmérséklet tartomány
Bemeneti biztosító (nem cserélhető)
Bemeneti áram
Teljesítmény felvétel
Kimenet (terhelés felé)
Kimeneti feszültség

329.5 x 294 x 90 (mm)

394.5 x 379 x 90 (mm)

~2500 g

~3600 g

Tömeg (akkumulátorok nélkül)

Az akkumulátorokról

A D243X sorozatú tápegység használatakor az alábbiak betartása szükséges:
használjon két teljesen azonos kapacitású, gyártmányú és lehetőleg azonos gyártási idejű akkumulátort;

•

ügyeljen a helyes polaritással történő bekötésre;

•

NE próbálja meg a tápegységet akkumulátorokról beindítani!

•

az akkumulátorokat csak a tápegység üzembe helyezése után csatlakoztassa;

•

külső hőmérséklet érzékelő használata esetén rögzítse azt a két akkumulátor közé, csatlakoztassa a TEMP kimenetre
és az EXT jumpert távolítsa el vagy tegye csak egy tűre;

•

az akkutöltő kimenet öngyógyuló biztosítékkal és elektronikus biztosítékkal védett. Ha a védelem bekapcsol, vegye
le kb. 5 percre az akkumulátort, hogy a biztosíték helyre tudjon állni;

•

hálózati feszültség hiányában 20V alá csökkent akkufeszültség esetén a tápegység az akkumulátorok mélykisülés
elleni védelme érdekében lekapcsol. A hiba önmagától helyreáll a hálózati feszültség helyreállásával.
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Műszaki leírás
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