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(max. 2db 7 Ah-ás akkumulátor fér el benne)
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◦

D2433-17: 24 Vdc @ 3 A nagy doboz (max. 2db 18 Ah-ás akkumulátor fér el benne)

◦

D2435-17: 24 Vdc @ 5 A nagy doboz (max. 2db 18 Ah-ás akkumulátor fér el benne)

Típus

Max. terhelés

Töltőáram

D2431-7

1,2 A

0,3 A

D2433-17

2,3 A

0,7 A

D2435-17

4,3 A

0,7 A

EN54-4 szerint max. tölthető akku

Berakható akku

max. 9 Ah

7 Ah

max. 21 Ah

18 Ah

max. 21 Ah

18 Ah

A

•
•
•
•
•
•

Tűzjelző rendszerekhez alkalmazható külső 27,6 V-os tápegységek és akkumulátor töltők
Teljesítik az MSZ EN54-4:2010 szabvány követelményeit
Dobozolt egységek, elegendő hely az akkumulátorok és a kiegészítő egységek számára
Kiváló hatásfok, processzor vezérelt kapcsoló üzem
Két független, külön biztosított 24VDC felhasználói tápkimenet
Többszörös védelem
◦ Akkumulátoroknál: mélykisülés elleni védelem, fordított polaritás elleni védelem, hőkompenzált akkutöltés
◦ Kimeneti védelem: túlfeszültség, túlterhelés (zárlat) és hővédelem
Hibajelző kimenet a felettes tűzjelző központ felé közvetítéshez
Előlapi LED jelzés a 24VDC rendelkezésre állás jelzésére
Szelektív hibajelzések belső LED-eken
Teljesítik a 2004/108/EC szabvány követelményeit
Teljesítmény nyilatkozat száma: DoP-D2430, Tanúsítványszám: 0359-CPR-00434
3 változat:
◦ D2431-7: 24 Vdc @ 1,5 A kis doboz (max. 2db 7 Ah-ás akkumulátor fér el benne)

TT

•
•
•
•
•
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További jellemzők:
•
két független 24VDC felhasználói tápkimenet: 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;
terhelésfüggő teljesítmény elosztás: a tápegység névleges teljes terhelhetősége (1.5, 3 és 5 A) akár a két
24V-os kimeneten (együttesen), akár az akkutöltő kimeneten is rendelkezésre áll ha a terhelés és akkutöltés
nem egy időben jelentkezik. Ilyenkor a tápegység képes a nagyobb kapacitású akkumulátorokat nagyobb
töltőárammal rövidebb idő alatt feltölteni vagy az akkuk csepptöltése alatt a 24V-os kimeneten rövid időre
nagyobb áramot biztosítani;

•

programozható kimenet működés: 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 (SW1-SW2) 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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•

•

akkumulátor nélküli üzemmód: szükség esetén a tápegységek akkumulátor nélküli üzemmódra is
programozhatóak, ilyenkor az akkumulátorok felügyelete megszűnik, de töltésük nem;
(Meghibásodott akkumulátor esetén az új akkumulátorok beszerzéséig ez saját felelősségre elvégezhető, így a tűzjelző központon a
tápegység hiba megszüntethető.)

•

intelligens akkumulátor felügyelet: az akkumulátorok külön vezetéken csatlakoznak a tápegységekhez, így az
elektronika külön figyeli azok feszültségét és külön méri az akkuk belső ellenállását, pontosabb képed adva
ezáltal az akkuk állapotáról;

•

szelektív hibajelző kimentek: a tápegység 3db beépített opto-relé kimenettel rendelkezik, melyek szelektíven
jelzik a tápegység különböző meghibásodásait. A csatlakozókat sorba kötve a tápegységek bármely
meghibásodása a felettes tűzjelző központ felé közvetíthető az MSZ EN54-4 szabvány által megkövetelt módon.
(Gyakori hálózatkimaradás előfordulása esetén, bár nem szabványos, de lehetőség van az AC hiba relékimenetet „kihagyni a sorból”.
Tartós hálózatkimaradás esetén ugyanis lehet számítani arra, hogy a tűzjelző központ jelezni fogja a hálózat hibát.)
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A D243x sorozatú dobozolt, 27,6 Vdc kimenetű, kapcsolóüzemű tápegységek tűzjelző rendszerek külső tartaléküzemű
tápegységeiként használhatók vonali füstérzékelők, aspirációs füstérzékelő egységek, ajtótartó mágnesek, hagyományos
hang- fényjelző eszközök, vagy más 24 V-os fogyasztók folyamatos tápellátására. A három különböző terhelhetőségű (1,5 A,
3 A és 5 A) tápegység független, megosztott kimenetekkel rendelkezik a terhelés és az akkutöltő rész felé.

Csatlakozó jele

1. ábra: A tápegységpanel részei

Megnevezés

Csatlakozó jele

Megnevezés

AC FLT (#1)

Hálózati feszültség hiba relé COM

OP1 (+)

1.sz. Felhasználói tápkimenet + (pozitív)

AC FLT (#2)

Hálózati feszültség hiba relé NC

OP1 (-)

1.sz. Felhasználói tápkimenet - (negatív)

BAT FLT (#1)

Akkumulátor hiba relé COM

OP2 (+)

2.sz. Felhasználói tápkimenet + (pozitív)

BAT FLT (#2)

Akkumulátor hiba relé NC

OP2 (-)

2.sz. Felhasználói tápkimenet - (negatív)

PSU FLT (#1)

Tápegység hiba relé COM

BAT1 (+)

1.sz. Akkumulátor csatlakozó + (pozitív)

PSU FLT (#2)

Tápegység hiba relé NC

BAT1 (-)

1.sz. Akkumulátor csatlakozó - (negatív)

SW1

OP1 kimenet kapcsoló bemenete

BAT2 (+)

2.sz. Akkumulátor csatlakozó + (pozitív)

0V

Kapcsoló bemenetek közös pontja

BAT2 (-)

2.sz. Akkumulátor csatlakozó - (negatív)

SW2

OP2 kimenet kapcsoló bemenete

L-PE-N

Fázis - Védőföld - Nulla 230V hálózati táp
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A D243X sorozatú dobozolt tápegységekben a tápegység panelen található hiba LED-ekhez szelektív hibarelé (opto-relé)
kimenetek is tartoznak. A Hálózati fesz. HIBA, Akkumulátor HIBA és Tápegység HIBA LED-ekhez alaphelyzetben
(hibamentes esetben) meghúzott állapotú, C-NC kontaktus kimenetű 0,1A terhelhetőségű kisfeszültségű opto-relék
tartoznak. Az EN54-4:2000 szabvány előírásainak teljesítésére mindhárom relé állapotváltozását figyelni kell, bármely hiba
előfordulásakor a felettes rendszernek hibajelzést kell továbbítani. A felettes rendszerbe illesztés egyszerűsítésére a
tápegység hibarelé kimenetei a lenti ábrán látott módon sorba köthetők.
A tápegységek meghibásodását hibarelé kontaktusok közvetítik a felettes tűzjelző központ felé a tápegységekre vonatkozó
MSZ EN54-4:2010 szabvány által megkövetelt módon. Ennek megfelelően jelezni képesek
• a „Hálózati feszültség hiányát” (AC FLT) 2 másodpercen belül,
• az „Akkumulátorok hiányát” (BAT FLT) 5 másodpercen belül,
• az „Alacsony akkufeszültséget” és az akkuk „Magas belső ellenállás” hibáját (BAT FLT),
• a tápegység „Belső hibáját” (PSU FLT) amit előidézhet túlterhelés, túlmelegedés, belső alkatrész hiba vagy az
akkutöltő rész meghibásodása is,
• de a „Tápfeszültség kimenet hibáját” is (PSU FLT).
A hálózati feszültség megszűntekor az egység automatikusan az akkumulátorairól biztosítja a kimenő feszültséget. Az
akkumulátorok egy adott feszültségénél a tápegység leválasztja azokat a mélykisülés elkerülése érdekében.
A hőkompenzált és áramkorlátozott akkumulátortöltő rész 24 óra alatt képes feltölteni a dobozba helyezett akkumulátorokat
teljes kapacitásuk 80%-ára. Ezek után csepptöltéssel tarja az akkumulátorokat folyamatosan feltöltött állapotban.

TT

Hibarelé kimenetek EN54-4 szerinti szabványos bekötése:
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A Hálózati feszültség hiba (AC FLT), az Akkumulátor hiba
(BAT FLT) és a Tápegység HIBA (PSU FLT) relékimenetek
hibamentes esetben C-NC állapotú csatlakozóit sorba kötve
a tápegység bármely meghibásodása a felettes tűzjelző
központ felé közvetíthető:
•
hagyományos tűzjelző központ esetében a központ
egy zónabemenetére kötve;
•
intelligens tűzjelző központ esetében egy címzett
monitor- vagy zónaillesztő modul bemenetére
kötve és azt a működésnek megfelelően
felprogramozva.

2. ábra: Sorba kötött hiba relék

2.2. GYORSÍTOTT ÜZEMBE HELYEZÉS
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Figyelem! Ez a bekezdés csak egy gyors összefoglalás, nem helyettesíti a kézikönyv elolvasását.
Alapbeállítás: állandó 24VDC tápkimenet, akkutöltés, akkumulátor felügyelet
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Hagyja a tápegységet gyári alapbeállításb an: INV jumper nyitva, SW1-SW2 bemeneteken szakadás.
Kösse be és kapcsolja rá a 230V-os hálózati feszültséget a tápegységre.
Ellenőrizze, hogy az OP1/OP2 kimeneteken megjelent a 24VDC tápfeszültség.
Csatlakoztassa az akkumulátorokat a BAT1/BAT2 kimenetekre a mellékelt akkukábelekkel.
Ellenőrizze, hogy nincs-e zárlat a terhelés felé menő vezetékeken, majd csatlakoztassa azokat a tápegységbe.
Kösse be a hibajelző kimenetet a felettes tűzjelző rendszer megfelelő eszközébe (lásd 2. ábra).
A tápegység használatra kész, ellenőrizze működését!
Eltérő működési mód szükségessége esetén kövesse jelen kézikönyv utasításait, beállítási javaslatait!

Dycon Power Solutions
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2.3. A TÁPEGYSÉG LED KIJELZÉSEI
A tápegység fém dobozának elején látható folyamatos sárga LED a 24VDC kimeneti feszültség meglétét
mutatja: vagy a 230V hálózat vagy a tartalék tápellátás rendelkezésre áll. Ez a fényjelzés, becsukott fedél
esetén, egy prizma segítségével van a tápegység panel STATUS LED-ről az előlapra vezetve.
Ha kinyitjuk a dobozt, a tápegység kártyán lévő további 3 LED a készülék különböző hibaállapotait jelzi az
alábbiak szerint:
AC OK: zöld színű HÁLÓZAT RENDBEN LED jelzi a 230V feszültség meglétét. Alaphelyzetben világít.
BAT FLT: sárga színű AKKUHIBA LED jelzi az akkukkal kapcsolatos bármely hibát (alacsony
akkufeszültség, magas akku belső ellenállás vagy akkumulátor hiány). Alaphelyzetben sötét.
PSU FLT: sárga színű TÁPEGYSÉG HIBA LED jelzi a tápegység bármely belső hibáját (töltő áramkör hiba,
túlterhelés, túlmelegedés, túlfeszültség vagy zárlatos kimenet). Alaphelyzetben sötét.

ft

2.4. A TÁPEGYSÉG HIBAJELZÉSEI

A D243X sorozatú tápegységbe épített hibajelző LED-ek és hibarelék működését az alábbi táblázat foglalja össze:
HIBA

RELÉÁLLAPOT

KIJELZÉS

MŰKÖDÉS

AC FLT
relé bont

STATUS LED 
AC OK 

Az előlapi sárga LED folyamatosan világít (akkumulátoros
üzem), míg az alaplapi AC OK LED sötét.

OP1/OP2
tápfeszültség
kimenet zárlatos

PSU FLT
relé bont

STATUS LED 
PSU FLT 

Az előlapi sárga LED sötét (nincs kimeneti 24VDC), míg az
alaplapi PSU FLT LED folyamatosan világít. A tápegység
5mp-enként megvizsgálja a zárlat fennállását. A zárlat
megszűntével a kimenet automatikusan helyreáll.

Tápfeszültség
kimeneten
túlfeszültség

PSU FLT
relé bont

STATUS LED 
PSU FLT 

Alacsony akkutöltő
feszültség hiba

PSU FLT
relé bont

PSU FLT 

Akkutöltő áramkör
hiba

PSU FLT
relé bont

PSU FLT 

Az alaplapi PSU FLT LED folyamatosan világít a töltőáramkör
meghibásodása miatt.

Tápegység belső
hiba

PSU FLT
relé bont

PSU FLT 

Az alaplapi PSU FLT LED folyamatosan világít, ha
túlterhelés, túlmelegedés vagy belső alkatrész hiba áll fenn.

BAT FLT
relé bont

BAT FLT 

Az alaplapi BAT FLT LED folyamatosan világít, ha valamelyik
akkumulátor saru nincs a megfelelő helyen (hiány vagy
fordított polaritás).

BAT FLT
relé bont

©
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Magas akku belső
ellenállás hiba

Alacsony
akkufeszültség hiba

BAT FLT
relé bont

TT

Az előlapi sárga LED sötét (nincs kimeneti 24VDC), míg az
alaplapi PSU FLT LED folyamatosan világít. Ha a tápkimenet
feszültsége 30V fölé emelkedik, a kimenetek lekapcsolnak és
a tápegység hibaállapotba rögzül .
Az alaplapi PSU FLT LED folyamatosan világít, ha a
töltőfeszültség 2V ±2% mértékben változik.

A

O
M

Akkumulátor hiány
hiba

K

230VAC hiány

BAT FLT 

Az alaplapi BAT FLT LED folyamatosan világít, ha valamelyik
akkumulátor belső ellenállása meghaladja a ~ 0,18 Ohm
értéket. A tápegység óránként ellenőrzi az akkukat, így a
hibajelzéshez és a helyreálláshoz is 1 óra szükséges. A
tápegység újraindítását követően ez az ellenőrzési idő 5 perc.

BAT FLT 

Az alaplapi BAT FLT LED folyamatosan világít, ha valamelyik
akkumulátor kapocsfeszültsége terheletlen állapotban 11,5V
alá esik.

Megjegyzések:

A kimeneti túlfeszültség védelem két szinten, a kis- és nagyfeszültségű oldal együttes felügyeletével valósul meg.
Bármely oldali hiba esetén a tápegység hibaállapotba rögzül, azaz a kiváltó ok megszűntével sem áll helyre magától. A hiba
törléséhez a tápegység 15 perces teljes áramtalanítása (hálózati tápellátás lekapcsolása és minden akkusaru levétele)
szükséges.
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2.5. A TÁPEGYSÉG TOVÁBBI BEÁLLÍTÁSAI
A D243X sorozatú dobozolt tápegységek beállításai a panelen lévő 3 db jumper segítségével változtathatók.
Figyelmeztetés! A jumper beállításokon változtatni csak a 230V-os hálózat és az akkumulátorok teljes (+-) leválasztását
követően szabad!
A jumperek beállításától függően a tápegység működése az alábbiak szerinti lehet:
JUMPER
INV

ÁLLÁSA
NYITVA

MŰKÖDÉS
Alapbeállítás: az SW1 (SW2) alaphelyzetben zárt bemenetet nyitva a vonatkozó OP1
(OP2) tápfeszültség kimeneten megjelenik a 24VDC tápfeszültség.
Megjegyzés: tehát, ha nincs semmi a bemenetbe kötve, a 24VDC folyamatosan kint van.

ZÁRVA
(RAJTA)

Bemenet invertálás: az SW1 (SW2) alaphelyzetben nyitott bemenetet zárva a vonatkozó
OP1 (OP2) tápfeszültség kimeneten megjelenik a 24VDC tápfeszültség.

NO BAT

NYITVA

Alapbeállítás: a tápegységhez 2db 12V-os akkumulátor van csatlakoztatva, a tápegység
tölti és felügyeli azokat az EN54-4:2000 előírásnak megfelelően kialakítva.

NO BAT

ZÁRVA
(RAJTA)

Akkumulátor felügyelet tiltva: a tápegységhez csatlakoztatott akkumulátorok felügyelete
ezáltal kikapcsolásra kerül, a tápegység tölti ugyan az akkukat de hiba esetén (alacsony
feszültségszint, magas belső ellenállás, akkuhiány) nem ad hibarelé/LED jelzést.

INT

NYITVA

D2430 külső hőmérséklet érzékelő használata: a jumpert csak az érzékelő csatlakoztatása
esetén szabad nyitni, máskülönben a tápegység meghibásodhat vagy az akkumulátorok
felrobbanhatnak.

INT

ZÁRVA
(RAJTA)

Alapbeállítás: a tápegység a panelére integrált hőmérséklet érzékelője által szolgáltatott
jelek alapján működik.
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2.6. KAPCSOLHATÓ TÁPFESZÜLTSÉG KIMENETEK, KAPCSOLÓ BEMENETEK

O
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Figyelmeztetés! A két feszültség kimenet együttes terhelése ne haladja meg a tápegység terméktípusra megengedett
legnagyobb terhelés értékét! A kimenetek bekötéséhez használjon legalább 1 mm 2 keresztmetszetnek megfelelő
vastagságú vezetéket a kimeneteken esetlegesen megjelenő áramlökések kivédésére!
A tápegység 24V-os terhelése(i) az OP1 és OP2 jelű tápfeszültség kimenetekre csatlakoztathatók. A kimenetek különkülön rözidzár elleni védelemmel rendelkeznek, emellett kapcsolási tranziens ellen is védettek, így közvetlenül alkalmasak
induktív terhelések (pl. ajtótartó mágnesek, motorok, tekercsek stb.) kapcsolására.
Állandó 24VDC tápfeszültség kimenet üzemmódhoz gyári alapbeállításban kell hagyni a tápegységet:

©
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> INV jumper nyitva, SW1-SW2 bemeneteken szakadás.
Az OP1/OP2 kimenetek a megfelelő SW1/SW2 bemenetre kötött kontaktussal vagy tranzisztoros áramkörrel is
kapcsolhatók, így nincs szükség a 24V-os kimeneten „lengő” kötések kialakítására. A tápegység panelen található „INV
JUMPER” beállításától függően a kimenetek kapcsolása történhet záró vagy nyitó irányú jelre. A jumper szerinti beállítás
egyszerre mindkét bemenet/kimenet működésére vonatkozik, a két bemenet eltérő logikájú működtetése nem lehetséges.
Az SW1/SW2 bemenetek 30V toleranciával és 100kOhm-os felhúzó ellenállással rendelkeznek, így relé kontaktusokkal,
OC tranzisztoros vagy 5V-os logikai kimenetekkel egyaránt könnyen vezérelhetők. A bemenetek bekötéséhez ne
használjon 3 m-nél hosszabb vezetéket.
Példa az SW1 kapcsoló bemenet különféle beállítására és indítására:

Dycon Power Solutions
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2.7. AZ AKKUMULÁTOROK

K
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A tápegységek 2 db külön kábelre csatlakozó 12 V-os zárt ólomakkumulátor (SLA) töltésére képesek, melyek a tápegységek
dobozában helyezhetők el. Intelligens tűzjelző központhoz történő csatlakoztatás esetén a dobozon belül elhelyezhetők a
tápegységek vezérlésére vagy a hibajelző kimenet illesztésére szolgáló egyéb eszközök (címzett i/o modulok) is.
Megjegyzés: A tápegységek a megadottnál nagyobb kapacitású akkumulátorokat is képesek tölteni (terhelésfüggő
töltésszabályozás), de akkor azokat az akkumulátorokat már nem lehet egyazon tápegység dobozán belül elhelyezni.
Az akkumulátorok csatlakozója fordított polaritás és rövidzár ellen védett. Normál üzemben a tápegység hőkompenzált
csepptöltéssel tölti és tartja töltött állapotban az akkumulátorokat. Hálózatkimaradás esetén a Hálózat hiba (AC FLT) relé
aktiválódik (szakít) és elalszik a 230VAC Rendben (AC OK) LED. A csökkenő akkumulátor feszültségre (22,4 V-nál) először az
„Akkumulátor hiba” (BAT FLT) LED figyelmeztet. A Hálózat hiba (AC FLT) relé továbbra is aktivált állapotban marad (szakadt).
További feszültség csökkenés esetén 20 Vdc feszültségnél a tápegység leválasztja az akkumulátorokat, így akadályozva meg
azok mélykisülését.
A hálózati feszültség visszatértekor a töltő rész a maximális akkukapacitás 80%-ára 24 óra alatt képes feltöltetni a lemerült
akkumulátorokat (a tápkimenettel való együttes terhelés esetén). A terhelésfüggő teljesítmény elosztás révén ez az idő
lerövidülhet.
A D243X sorozatú tápegységek akkutöltő kimenete öngyógyuló biztosítékkal és elektronikus biztosítékkal védett. Ha a
védelem bekapcsol, vegye le kb. 5 percre az akkumulátort, hogy a biztosíték helyre tudjon állni.
Figyelem: A D243X sorozatú tápegységek akkumulátorokról NEM indíthatók!
Figyelem: Az akkumulátorokat mindig csak a 230V bekötése és bekapcsolása (a tápegység elindulása) után
csatlakoztassa!
Az akkumulátorokat ne kösse sorba, használja a mellékelt külön akkukábeleket!

TT

3. A TÁPEGYSÉG TELEPÍTÉSE

3.1. A VEZETÉKEK MÉRETEZÉSE

•
•
•

A hálózati kábel min. 300/500 Vac működési feszültségű, 3 A terhelhetőségű, min. 0,5 mm2 keresztmetszetű
vezetékekből készüljön.
A terhelésekhez menő törpefeszültségű, 27,6 Vdc feszültségű vezetékeket a fogyasztók névleges terhelési áramai
szerint kell méretezni.
A 230 VAC-os hálózati kábelt és a 27,6 Vdc vezetékeket külön kábelbevezetőkön keresztül kell a tápegységbe
bevinni. A kábelbevezetőknél az adott kábelhez megfelelő méretű tömszelencéket kell használni.
A tápegységen belül a kábeleket elmozdulás ellen rögzíteni kell.

O
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•

A

A D243X sorozatú tápegységek csak beltéren használhatók a tűzjelző központtól távol levő egységek vagy a központ
terhelhetőségét meghaladó fogyasztók tápellátásának biztosítására.
A tápegység hálózati tápellátását egy max. 3 A-re biztosított, „Tűzjelző rendszer. Ne kapcsold le!” feliratú táblával ellátott
kétállású főkapcsolón keresztül kell bekötni. A tápegység hibarelé kimenetei csak 60 V-nál kisebb feszültségű áramkörökbe
köthetők be.

3.2. A TÁPEGYSÉG FELSZERELÉSE

©
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A D243X sorozatú dobozolt tápegységek kétféle dobozméretben érhetők el:
◦ kisebb doboz (329,5 mm x 294 mm x 85 mm - fedéllel együtt), melyben 2db maximum 7Ah akkumulátornak van
elegendő hely (D2431-7 terméktípus változat)
◦ nagyobb doboz (394,5 mm x 379 mm x 90 mm - fedéllel együtt), melyben 2db maximum 18Ah akkumulátornak
van elegendő hely (D2433-17 és D2435-17 terméktípus változatok)
A D243X sorozatú dobozolt tápegységek belsejében található tápegység áramkör (panel) - méreteit és bekötését tekintve mindhárom terméktípus esetében azonos.
•
•
•

-8-

Felszerelési helyként lehetőleg száraz, pormentes, 20 oC körüli hőmérsékletű helyet válasszunk.
Szereljük a tápegység dobozát a falra a mellékelt csavarok és a falnak megfelelő tiplik segítségével.
A szerelés végeztével a nem használt felerősítő furatokat, nyílásokat zárjuk le, hogy por, nedvesség ne kerülhessen a
doboz belsejébe.
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3.2.1. D2431-7 TERMÉKTÍPUS VÁLTOZAT (KIS DOBOZ)
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3.2.2. D2433-17 ÉS D2435-17 TERMÉKTÍPUS VÁLTOZATOK (NAGY DOBOZ)
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3.3. A TÁPEGYSÉG ÜZEMBE HELYEZÉSE
3.3.1. A HÁLÓZATI RÉSZ BEKÖTÉSE ÉS ELLENŐRZÉSE

•

•

•

Az elektromos főkapcsoló lekapcsolt állásánál először a 230 V-os hálózat vezetékeit kösse be a tápegység hálózati
csatlakozójának (N) Nulla, (L) Fázis és Védőföld csatlakozóiba. A hálózati kábelt egy külön, tömszelencével ellátott
kábelbevezetőn kell behozni a dobozba, és elmozdulás ellen biztosítani kell.
Ellenőrizze a programozó jumperek beállítását és az SW1/SW2 kapcsoló bemenetekbe kötött vezetékeket. Gyári
alapbeállításban hagyott jumperek és kapcsolók esetén a fix 24VDC kint van a kimeneteken és az
akkumulátorok egyenként töltve/felügyelve vannak.
Kapcsolja hálózatra a tápegységet, és ellenőrizze a kimenő feszültség meglétét az OP1(2)+ és OP1(2)- kapcsok
között (> 27,0 V=). A sárga „24 VDC rendben” (STATUS) LED-nek és a zöld „230 V rendben” (AC OK) LED-nek ki
kell gyulladnia, ugyanígy a sárga „Akkumulátor hiba” (BAT FLT) hiba LED-nek néhány másodpercen belül ki kell
gyulladnia (hálózat rendben - akku nincs) és a BAT FLT hibarelének aktiválódnia kell (szakadt).
A főkapcsolóval kapcsolja le a tápegységet a hálózatról.

3.3.2. A HIBAJELZÉS BEKÖTÉSE ÉS ELLENŐRZÉSE

ft

•
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A külső tápegységek hibajelzését, akár hagyományos, akár intelligens tűzjelző rendszerben alkalmazza őket, alapvetően
kétféle módon továbbíthatja a tűzjelző központ felé. Egyik esetben a tápegység által működtetendő berendezés hibajelzésével
közösen, a másik esetben ettől függetlenül, szelektíven jelezhet a központ felé.
•
Hagyományos tűzjelző rendszer esetén:
◦ a külső tápegység hibarelé érintkezőit kösse a tápegység által táplált eszköz Hiba reléjével sorba és a Riasztás
reléjével párhuzamosan a zóna vezetékezésébe. Ebben az esetben a külső tápról működtetett eszköz ugyanazon
a zónán fog riasztás- és hibajelzést adni úgy, hogy a hibajelzés (a zóna vezetékezésének szakadása) vagy
magának az eszköznek vagy a tápegységének meghibásodását fogja jelezni.
◦ a külső tápegység hibarelé érintkezőit kösse sorba egy szabad zóna vezetékezésével, melynek hibajelzése így
kizárólag a tápegység meghibásodását fogja jelezni.
• Intelligens tűzjelző rendszer esetén:
◦ a külső tápegység hibarelé érintkezőit kösse a tápegység által táplált eszköz Hiba reléjével sorba és a Riasztás
reléjével párhuzamosan, és így csatlakoztassa egy bemeneti (monitor vagy zónaillesztő) modulra. Ebben az
esetben a külső tápról járatott eszköz ugyanazon a modulcímen keresztül fog riasztás- és hibajelzést adni úgy,
hogy a hibajelzés (a külsőleg táplált eszközhöz menő vezetékezés szakadása) vagy magának az eszköznek vagy
a tápegységének meghibásodását fogja jelezni.
◦ a külső tápegység hibarelé érintkezőit csatlakoztassa egy vagy több, hibajelző típusú monitor modul kapcsaira
(pl. a Notifier AMX000 intelligens tűzjelző központok esetén használjuk az MTRB típusazonosítójú monitor
modult). Ebben az esetben a külső tápegység meghibásodása egy vagy több külön modulcímen, csak a
tápegység összes vagy adott hibáját mutatva fog jelezni a tűzjelző központ felé.

3.3.3. A TERHELÉSEK FELÉ MENŐ KIMENETEK BEKÖTÉSE ÉS ELLENŐRZÉSE

©
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Figyelem: A bekapcsolás előtt ellenőrizze, hogy a terhelések felé menő vezetékeken nincs-e zárlat. Ha van, keresse meg az
okát, és szüntesse meg!
•
A terhelés(ek)hez menő tápfeszültség kábeleit egy-egy szabad kábelbevezetőn keresztül kösse be az OP1(2)+ és
OP1(2)- kapcsokra és rögzítse őket a tápegységen belül.
•
Ellenőrizze a programozó jumperek beállítását és az SW1/SW2 kapcsoló bemenetekbe kötött vezetékeket.
•
Kapcsolja hálózatra a tápegységet, és ellenőrizze a kimenő feszültség meglétét az OP1(2)+ és OP1(2)- kapcsok
között (> 27,0 V=). A sárga „24 VDC rendben” (STATUS) LED-nek és a zöld „230 V rendben” (AC OK) LED-nek ki
kell gyulladnia, ugyanígy a sárga „Akkumulátor hiba” (BAT FLT) hiba LED-nek néhány másodpercen belül ki kell
gyulladnia (hálózat rendben - akku nincs) és a BAT FLT hibarelének aktiválódnia kell (szakadt).
•
Ellenőrizze le a tápegységgel ellátott egységek működőképességét a legnagyobb terhelést igénylő (pl. riasztás)
állapotban.
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3.3.4. AZ AKKUMULÁTOROK BEKÖTÉSE
Helyezze el a megfelelő kapacitású 12V-os akkumulátorokat a dobozokban. Használjon két teljesen azonos
kapacitású, gyártmányú és lehetőleg azonos gyártási idejű akkumulátort.
•
Az akkumulátorokra ragassza fel vagy írja rá a behelyezésük dátumukat.
Figyelem: A tápegység termisztorát ne bántsa, mivel ez biztosítja normál üzemben az akkumulátorok hőkompenzált
csepptöltését és a kimeneti feszültség automatikus után-állítását a külső hőmérsékletnek megfelelően!
•
A külön megvásárolható 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.
•
A mellékelt vezetékpárokkal kösse be az akkumulátorokat a tápegység BAT1(2)+ és BAT1(2)- kapcsaira ügyelve
a helyes polaritásra.
•
Ellenőrizze, hogy a sárga „24 VDC rendben” (Status) LED világít, a sárga „Akkumulátor hiba” (BAT FLT) hiba
LED kialszik (normál üzem: hálózat és akkuk rendben), és a BAT FLT hibarelé is kikapcsol.
•
Kapcsolja ki a hálózati feszültséget. Ha az akkumulátorok megfelelően töltöttek, akkor néhány másodpercen
belül a zöld „230 V rendben” (AC OK) LED-nek el kell aludnia, és az AC FLT hibarelének aktiválódnia kell.
•
Ellenőrizze le a tápegységgel táplált eszközök működőképességét a legnagyobb terhelést igénylő (pl. riasztás)
állapotban. Ily módon meggyőződhet arról, hogy hálózati tápellátás hiányában is képesek az akkumulátorok a
szükséges áramot biztosítani.
•
Az ellenőrzések végeztével kapcsolja vissza a hálózati feszültséget, és csavarozza fel a tápegység ajtaját.

4. A TÁPEGYSÉG KARBANTARTÁSA

K
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A tápegység telepítését és karbantartását csak megfelelően szakképzett személy végezheti. A tápegység nem tartalmaz
cserélhető, vagy javítható alkatrészeket. Mivel a tápegység működőképességét, azaz a terhelésekre menő kimeneti
feszültséget és az akkumulátorok állapotát a beépített mikroprocesszor folyamatosan ellenőrzi és a felügyelő tűzjelző
központ felé távjelzi, ezért a tűzjelző rendszer időszakos felülvizsgálatai során csak azt kell ellenőrizni, hogy
• a tápegység jelez-e valamilyen hibát (bármely hibareléje aktív-e),
• a telepített akkumulátorok 4 éves élettartama nem járt-e le,
• a telepített akkumulátorok állapota megfelelő, sérülés, deformáció, túlmelegedés vagy kifolyt elektrolit nincs.
A kimeneti feszültség hibája esetén meg kell vizsgálni, mi okozta a meghibásodást (pl. a kimeneti vezetékek zárlata,
teljesen lemerült akkumulátorok csatlakoztatása stb.). A hálózati feszültséget csak a hiba kijavítása után szabad
visszakapcsolni.
Figyelem:
• Helytelen típusú akkumulátorok használata esetén fennáll a robbanás veszélye!
• A lejárt élettartamú, vagy hibás akkumulátorok nem kezelhetők kommunális szemétként. Ezeket az eszközöket a
helyi előírásoknak megfelelően a gyártóhoz, annak képviselőjéhez, vagy egy erre a célra kijelölt szervezethez kell
visszajuttatni.

Dycon Power Solutions

D243x tápegységek

- 11 -

Műszaki jellemzők

v1.0 (2021-10-11)

5. MŰSZAKI JELLEMZŐK
Bemenet

D2431

D2433

D2435

Bemeneti fesz. / Frekvencia
tartomány

230 Vac +10% -15% / 50 Hz ±15%

Működési hőmérséklet tartomány

-10 - +40 oC környezeti hőmérséklet

Bemeneti biztosító (nem cserélhető)

T1A

Bemeneti áram

T3.15A

0,45 Arms

T3.15A

0,9 Arms

Teljesítmény felvétel

1,5 Arms

32 mA (terhelés nélkül; 230 Vacbe)

Kimenet (terhelés felé)

* terhelésfüggő teljesítményelosztással
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

Kimeneti áram Imax.b (töltés nélkül)

1,5 A*

3,0 A*

•
•
•
•

Akkumulátortöltő rész

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)

TT

Kimenő jelek

4,3 A

K

Kimeneti áram Imax.a
(akkutöltéssel)

ft

Kimeneti feszültség

* terhelésfüggő teljesítményelosztással
1,5 A*

Max. behelyezhető akku (2db):
Max. akku impedancia
Alacsony akkufesz.
jelzés/visszaállás

7 Ah

3,0 A*

5,0 A*

18 Ah

18 Ah

A

Töltő max. áramkorlát

>0,18 Ohm ± 5% (5A tesztáramon)
<22 V ± 2% / >23 V ± 2%

<21 V ±2 % (mélykisülés elleni védelem)
>30 V ±2 % (túlmelegedés elleni védelem)

O
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Akku lekapcsolási feszültség
Önvisszaálló akku biztosíték

6 A PTC

Táp áramfelvétele (akku üzemben)

55 mA

Környezeti paraméterek

-10 - +40 oC környezeti hőmérséklet

Hűtés / Megengedett páratartalom

Konvekcióval / 10 - 95% (nem kondenzálódó)

©
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Működési hőmérséklet tartomány
Biztonsági jellemzők
Tápegység osztálya

EMC/LV szabványoknak megfelelés

IEC61140: 1. osztály - Alkatrész típusú
2004/108/EC szabványnak megfelelő
2014/30/EU szabványnak megfelelő
2014/35/EU szabványnak megfelelő

1116 BUDAPEST
Hauszmann Alajos u. 9-11.
HUNGARY
Web: www.promatt.hu
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