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IK-TAPEN54-24_X_V1-3.odt A tápegység jellemzői

1. A TÁPEGYSÉG JELLEMZŐI

• Tűzjelző rendszerekhez alkalmazható külső 27,6 V-os tápegységek és akkumulátor töltők

• Teljesítik az MSZ EN54-4:2010 szabvány követelményeit

• Összevont hibajelzés a tűzjelző központ felé egy váltó Hiba (Common Fault) relé kontaktusaival
 - Hálózati feszültség hiánya (MF - Main Fail)
 - Alacsony akkufeszültség (BL - Battery Low)
 - Akkumulátor hiány (BO/C - Battery Open Circuit)
 - Töltő áramkör hibája (CL - Charger Loss)

• Szelektív hibajelzések belső LED-eken és nyitott-kollektoros (OC - Open Collector) kimeneteken

• Kiváló hatásfok, kapcsoló üzem

• 4 változat:

• TÁPEN54-24/1,5: 24 Vdc @ 1,5 A kis dobozos (max. 12 Ah-ás akkumulátor fér el benne)

• TÁPEN54-24/3: 24 Vdc @ 3 A, kis doboz (max. 12 Ah-ás akkumulátor fér el benne)

• TÁPEN54-24/3ND: 24 Vdc @ 3 A, nagy doboz (max. 27 Ah-ás akkumulátor fér el benne)

• TÁPEN54-24/5NND: 24 Vdc @ 3 A, nagy doboz (max. 27 Ah-ás akkumulátor fér el benne)

• A tápegységbe  DIN  sínek  szerelhetők,  így  M200E-DIN  klipsz  segítségével  a  System  Sensor  200-as  sorozatú
moduljai könnyedén rögzíthetők a dobozban.

Típus Max. terhelés Töltőáram EN54-4 szerint max. tölthető
akku

Berakható akku

TÁPEN54-24/1,5 1,2 A 0,35 A 7,2 Ah (≤10,5 Ah) 12 Ah*

TÁPEN54-24/3 2,4 A 0,6 A 18 Ah (≤18 Ah) 27 Ah* (ND kivitel)

TÁPEN54-24/5 4 A 1,0 A 27 Ah (≤30 Ah) 27 Ah

* Nem felel meg az EN54-4:2000 szabvány 5.3.1. b) pontjának!

• Többszörös védelem
 - Akkumulátoroknál: mélykisülés elleni védelem, fordított polaritás elleni védelem, hőkompenzált akkutöltés
 - Kimeneti védelem: túlfeszültség, túlterhelés (zárlat) és hővédelem

• Dobozolt egységek, elegendő hely az akkumulátorok és a kiegészítő egységek számára

• Teljesítik az EN61000-3-2 PFC Class A; az EN55022 'B' szabványok követelményeit
 - CE minősített a kisfeszültségű irányelv (LVD) EN60950 szabvány szerint

2. A TÁPEGYSÉG MŰKÖDÉSE
A  TÁPEN54-24/X  dobozolt,  27,6 Vdc  kimenetű,
kapcsolóüzemű  tápegységek  tűzjelző  rendszerek  külső
tartaléküzemű  tápegységeiként  használhatók  vonali
füstérzékelők,  aspirációs  füstérzékelő  egységek,  ajtótartó
mágnesek,  hagyományos  hang-  fényjelző  áramkörök,  vagy
más  24  v-os  fogyasztók  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.

2.1. MSZ EN54-4 SZERINTI MŰKÖDÉS
A tápegységek meghibásodását a Hiba (Common Fault)  relé
kontaktusai  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” (Mains Fail) 2
másodpercen belül,

• az „Alacsony akkufeszültséget” (Battery Low) 30
másodpercen belül,

• az „Akkumulátorok hiányát” (Battery O/C) 5
másodpercen belül,

• valamint az „Akkutöltő rész meghibásodását” (Charge Loss) 30 másodpercen belül.

A váltó  típusú,  2A / 250V terhelhetőségű Hiba  (Common Fault)  relé  -  tulajdonképpen invertált  hiba  állapotot  jelez -:  a
tápegység hibamentes állapotában a COM-NO pontjai között zárt állapotú és a fenti hibák bármelyikének bekövetkeztekor
megszakít: COM-NO: szakadt (l. 2. ábra).
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1. ábra: A tápegység részei
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A tápegység működése IK-TAPEN54-24_X_V1-3.odt

A felsorolt  hibák az azonos elnevezésű sárga LED-eken is kijelzésre kerülnek, valamint nyitott-
kollektoros (OC) kimeneteken, a Signal jelzésű csatlakozón is rendelkezésre állnak.

A hálózati  feszültség  megszűntekor  az  egység  automatikusan  az  akkumulátorairól  biztosítja  a
kimenő  feszültséget.  Az  akkumulátorok  egy  adott  feszültségénél  a  tápegység  leválasztja  az
akkumulátorokat 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.

2.2. AZ AKKUMULÁTOROK
A tápegységek 2 db sorba kötött 12 V-os zárt ólomakkumulátor (SLA) töltésére képesek.
A  tápegységek  dobozában  elhelyezhetők  a  maximálisan  még  tölthető  kapacitású
akkumulátorok, valamint, intelligens tűzjelző központhoz történő csatlakoztatás esetén, a
Hiba  (Common  Fault)  relé  állapotának,  vagy  akár  a  szelektív  hiba  állapotok
továbbítására szolgáló egyéb áramkörök (pl. relé kártya, monitor modul(ok)) is.

Megjegyzés: A tápegységek  a  megadottnál  nagyobb  kapacitású  akkumulátorokat  is
képesek  tölteni,  de  akkor  nem  biztos,  hogy  teljesül  az  MSZ  EN54-4  azon  előírása
miszerint: 24 óra alatt a kapacitás 80%-ára kell tudni tölteni az akkumulátorokat.

Az akkumulátorok  csatlakozója  (l.  3.  ábra)  fordított  polaritás  és  rövidzár  ellen  védett.
Normál  üzemben  a  tápegység  hőkompenzált  csepptöltéssel  tölti  és  tartja  töltött
állapotban az akkumulátorokat.  Hálózatkimaradás  esetén  a Hiba  (Common Fault)  relé  aktiválódik  (COM - NO: szakít)  és
kigyullad  a  Hálózat  hiány  (Mains  Fail)  LED.  A  csökkenő  akkumulátor  feszültségre  (22,4 V-nál)  először  az  „Alacsony
akkufeszültség” (Battery Low) LED figyelmeztet. A Hiba (Common Fault) relé továbbra is aktivált állapotban marad (COM - NO:
szakadt).  További  feszültség  csökkenés  esetén  21 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 tápegységek képesek az „akku lekapcsolási feszültségnél” kb. 20%-kal alacsonyabbra kisütött akkumulátorok csepptöltésére
is, míg ezek el nem érik a határfeszültséget. Ebben az üzemben a tápegységek az „Akkumulátor hiány” hibát jelzik.

A tápegységek kizárólag akkumulátorokról is indíthatók az „SW1 BATTERY” nyomógombbal.

Figyelem: A maximálishoz közeli terhelés esetén az indítást érdemes leválasztott terheléssel végezni, majd a sikeres indítás
után visszakötni.

2.3. TÁPKIMENET (TERHELÉS FELÉ)
A terhelés felé menő tápkimenet zárlat, hőmegfutás és túlfeszültség ellen védett.

Zárlat  esetén  a  kimenő  feszültség  a  növekvő  áram  hatására  visszacsökken  kb.  felére,  majd  a
tápegység egy rövid időre lekapcsol, és megpróbál újraindulni (hic-cup üzemmód).

A hővédelem 120  oC környékén aktiválódik. Ekkor a kimeneti feszültség egy rövid időre lekapcsol,
majd megpróbál visszakapcsolni.

A túlfeszültség  védelem „tárolt”  üzemmódú,  nem disszipatív  megoldású,  azaz  a  kimeneten  észlelt  túlfeszültség  esetén  a
kimenet úgy kapcsolódik le, hogy a tápegység újraindításához a hálózati tápellást is 3 percre ki kell kapcsolni, s csak ezután
lehet újra visszakapcsolni.

A terheléseket 2 pár UKI+ és UKI- csatlakozó pontra köthetjük (l. 4. ábra), melyek túláram és túlfeszültség védelme közös.

2.4. A TÁPEGYSÉG TOVÁBBI KIMENETEI
A TÁPEN54-24  tápegységeken  az  akkumulátorok  és  a  terhelés  felé  menő
kimenet csavarkötésű csatlakozóin kívül 2 db további tűs csatlakozó található.

2.4.1. SIGNAL CSATLAKOZÓ
Az öt-tűs csatlakozón a 2.5 fejezetben említett LED-eknek megfelelő funkciójú
nyitott-kollektoros  (OC)  kimenetek  találhatók.  A  kimenetek  max.
30 Vdc / 100 mA terhelhetőségűek,  felhúzó  ellenállást  igényelnek  UKI+ felé,
aktiválódásuk  esetén  „Alacsony”  szintet  (UKI-)  adnak.  A csatlakozón  levő
jelekkel  közvetlenül  LED-ek  vezérelhetők,  vagy  relé  kártyán  keresztül
továbbjelezhetők a különböző hibaállapotok.

• Hálózat  hiány (Mains  Fail  -  a  tápkimenet  csatlakozók  felé  eső  tű):
Alacsony szintet ad, ha megszűnik a hálózati feszültség.

• Alacsony akkufeszültség (Battery Low): Alacsony szintet ad, ha nincs
hálózati feszültség és az akkumulátorok feszültsége kisebb, mint a beállított küszöbfeszültség (22,4 V=).

• Akkumulátor  hiány (Battery  OpenCircuit):  Alacsony  szintet  ad,  ha  nincsenek  akkumulátor  csatlakoztatva,  vagy
feszültségük túl alacsony (< 21 Vdc).

• Töltő hiba (Charger Loss): Alacsony szintet ad, ha az akkumulátorok töltése megszűnik.

• Közös (Com - az Option csatlakozó felé eső tű): UKI- (alacsony) feszültségszint.

- 4 - TÁPEN54-24 tápegységek Stadium Power - Promatt
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IK-TAPEN54-24_X_V1-3.odt A tápegység működése

A  Signal  csatlakozó  kimeneteinek  logikai  kombinációjával  további,  az  MSZ  EN54-4  által  megkövetelt  hibajelzés  is
jelezhető:

• Nagy belső ellenállású akkumulátorok (Batt HIZ): Az  Alacsony akkufesz és az  Akkumulátor hiány kimenetek
alacsony  szintet  adnak  egyszerre  teljesen feltöltött,  de  nagy  belső  ellenállású  akkumulátor  észlelése  esetén.
(Csak 30 perc elteltével jelenik meg ez a jelzés.)

2.4.2. OPTION CSATLAKOZÓ
A  három-tűs  csatlakozón  további  funkciójú  nyitott-kollektoros  (OC)  kimenetek  találhatók.  Az  OC  kimenetek  max.
30 Vdc / 25 mA terhelhetőségűek, felhúzó ellenállást igényelnek UKI+ felé, aktiválódásuk esetén „Alacsony” szintet (UKI-)
adnak. A csatlakozón levő jelekkel közvetlenül vezérelhetők esetleg a tápegység előlapjára kivezetett LED-ek, vagy relé
kártyán keresztül továbbjelezhetők a tápegység további állapotai.

• 1. pont (a panel széle felé eső tű):  UKI+ feszültség: 50 mA-rel terhelhető táp kimenet. Célszerűen ide köthetők a
Signal és az Option csatlakozók OC kimeneteire csatlakoztatott felhúzó ellenállások pozitív oldala.

• 2. pont: Táp-rendben (ON): Célszerűen egy előlapi zöld LED vezérlésére.

• 3.  pont  (a  Signal  csatlakozó felé  eső  tű):  Pulzáló  Hiba  jel  (Flashing  Fault):
Célszerűen egy előlapi sárga LED vezérlésére.

2.5. A TÁPEGYSÉG LED JELZÉSEI
A tápegység különböző állapotainak szelektív jelzésére 4 + 1 belső LED szolgál.

A  2.4.1fejezetben  említett  hiba  LED-ek  kombinációi  az  1.  táblázatban  bemutatott
állapotokat jelzik.
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6. ábra: A tápegység LED jelzései
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    Hálózat Akku Hálózat és akku OK

    Hálózat Akku Akku nem töltődik

    Hálózat Semmi Az akku nagy belső ellenállású vagy nincs csatlakoztatva

   

- Nincs ilyen állapot
   

   

    Hálózat Akku Az akku nagy belső ellenállású

    - Nincs ilyen állapot

    Akku Semmi Hálózat hibás - akku rendben

    - Nincs ilyen állapot

    Akku Semmi Az akku hamarosan le lesz kapcsolva

    - Nincs ilyen állapot

    Akku Semmi Hálózat hibás és  
Akkufeszültség alacsony

    - Nincs ilyen állapot

    Akku Semmi Az akku hamarosan le lesz kapcsolva

    - Akkuról indítás a kimenet rövidre zárt állapotában

 LED világít  LED sötét
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A tápegység működése IK-TAPEN54-24_X_V1-3.odt

A két  színű  (zöld-piros)  Táp-állapot  (Status)  LED az  2.  táblázat  szerinti  jelzéseket  szolgáltatja.  Villogó  zöld  fény  jelzi  a
tápegység normál, hibamentes működését.

2.5.1. MŰKÖDÉS HÁLÓZATKIMARADÁS ESETÉN
Hálózati feszültség hiányában a tápegység az akkumulátorairól is elindítható az „SW1 Battery” gombbal.

Figyelem: Nagyobb terhelést érdemes ideiglenesen leválasztani az indítás idejére, majd az indulás után csatlakoztatni.

Ha a tápegységet jó akkumulátorokról indítjuk az SW1 gombbal, miközben a tápkimenet (UKI+ és UKI-) zárlatban van, akkor a
gombnyomás ideje alatt a Táp-állapot (Status) LED zölden és a 4 db LED sárgán folyamatosan ég.

Ha a tápegységet a megengedettnél nagyobb feszültségű akkumulátorokról (pl. egy 12V-os tápegységet 24 V-os akkukról)
akarunk elindítani, akkor a Táp-rendben (Status) LED zölden világít.

2.5.2. FORDÍTOTT POLARITÁSÚ AKKUMULÁTOROK CSATLAKOZTATÁSA
Ha a  tápegységet  fordított  polaritású  akkumulátorokról  próbáljuk  elindítani,  akkor  a  Táp-állapot  (Status)  LED pirosan  fog
világítani.

Ha a tápegységen fordított polaritással csatlakoztatott akkumulátorok vannak, miközben a hálózati feszültséget bekapcsoljuk,
akkor a Táp-állapot LED pirosan kezd villogni.

2.5.3. MŰKÖDÉS ALACSONY FESZÜLTSÉGŰ AKKUMULÁTOROKRÓL
A  tápegységek  képesek  az  „akkuk  lekapcsolási  feszültségénél”  kb.  20%-kal  alacsonyabbra  kisütött  akkumulátorok
csepptöltésére is, míg ezek el nem érik alulról a lekapcsolási határfeszültséget. Ebben a csepptöltő üzemben a tápegységek
az „Akkumulátor hiány” (Battery OC) hibát jelzik.

2.5.4. BEKAPCSOLÁS HÁLÓZATRÓL RÖVIDRE ZÁRT KIMENETTEL
Ha a tápegységet hálózatról indítjuk rövidre zárt kimenet mellett, akkor 4 db sárga LED közül egy sem világít.

2.5.5. TOVÁBBI LEHETŐSÉGEK
Akku hiány előjelzése

A  „Hálózat  hiány”  (Mains Fail)  és  az  „Akkumulátor  hiány”
(Battery O/C)  jelek  NOR  kapcsolatával  létrehozható  egy  100 ms
hosszúságú pulzus,  mely hálózatkimaradás esetén is képes előre
jelezni  az  akkumulátorok  következő  pillanatban  bekövetkező
lekapcsolását (l. 7. ábra). 

Nagy belső ellenállású akkumulátorok jelzése

Az  „Alacsony  akkufeszültség”  (Battery Low)  és  az  „Akkumulátor
hiány”  (Battery O/C)  jelek  NOR  kapcsolatával  létrehozható  az
akkumulátorok nagy belső ellenállását szelektíven mutató jel is (l. 7.
ábra). Általában azonban az „Akkumulátorok hiánya” (Battery O/C)
jel  elegendő  ahhoz,  hogy  jelezzük  a  másodlagos  tápforrás
meghibásodását.

3. A TÁPEGYSÉG TELEPÍTÉSE
A 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 ki!”  feliratú  táblával  ellátott
kétállású  főkapcsolón  keresztül  kell  bekötni.  A tápegység  Hiba  (Common Fault)  reléje  csak  60 V-nál  kisebb  feszültségű
áramkörökbe köthető be.

3.0.1. A VEZETÉKEK MÉRETEZÉSE
• A  hálózati  kábelnek  min.  300/500 Vac  működési  feszültségű,  3 A  terhelhetőségű,  min. 0,5 mm2 keresztmetszetű
vezetékekből készüljön. 

• A fogyasztásokhoz menő törpefeszültségű,  27,6 Vdc feszültségű vezetékeket a fogyasztók névleges terhelési  áramai
szerint kell méretezni.

• A 230 Vdc-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.

- 6 - TÁPEN54-24 tápegységek Stadium Power - Promatt

Táp-állapot
LED

(Status)

Működése Állapot leírása

-- villog Villogó zöld Normál működés, nincs hiba

-- villog Villogó piros „Fordított polaritású akkumulátorok” rákötése hálózati üzem alatt (l. 2.5.2 fejezet)

 világít Folyamatos zöld Indítás akkuról mialatt a kimenet rövidzárban van, vagy az Hibás akku (l. 2.5.1fej.)

 világít Folyamatos piros Indítás „Fordított polaritású akkumulátorokról” (l. 2.5.2fejezet)

2. táblázat: A Táp-állapot (Status) LED jelzései

7. ábra: További jelzési lehetőségek

felhúzó 
ellenállások

Alacs. akkufesz.
(BATT LOW)

Akku hiány
(BATT O/C)

Hálózat hiány
(MAINS FAIL)

Akku lekapcs. előjelzés
(100 ms pulzus, mielőtt minden 
elsötétedne)

UKI-

Akkuk nagy belső ellenállása
(BATT HIZ)

UKI+

UKI-
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• A tápegységen belül a kábeleket elmozdulás ellen rögzíteni kell.

3.0.2. A TÁPEGYSÉG FELSZERELÉSE
• Szereljük a tápegység dobozát a falra a mellékelt csavarok és a falnak megfelelő tiplik segítségével úgy, hogy a
zsanér bal kéz felé essen, és elegendő hely maradjon a kábelek bevezetéséhez, valamint az ajtó kinyitásához.

• Felszerelési helyként lehetőleg száraz, pormentes, 20 oC körüli hőmérsékletű helyet válasszunk. 

• A szerelés végeztével a nem használt felerősítő furatokat, nyílásokat zárjuk le, hogy por, nedvesség ne kerülhessen a
doboz belsejébe.

3.1. A TÁPEGYSÉG ÜZEMBE HELYEZÉSE

3.1.1. A HÁLÓZATI RÉSZ BEKÖTÉSE ÉS ELLENŐRZÉSE
• A főkapcsoló kikapcsolt állásánál először a 230 V-os hálózat vezetékeit kössük be a tápegység
hálózati csatlakozójának Nulla és Fázis pontjaiba, a Védőföld vezetéket pedig a dobozban levő
földelő csatlakozóba. A hálózati vezetéket egy külön, tömszelencével ellátott kábelbevezetőn kell
behozni a dobozba, és elmozdulás ellen biztosítani kell.
A védőföld pontba csatlakozik a tápegység dobozának földelő pontja is!

• Kapcsoljuk  hálózatra  a  tápegységet,  és  ellenőrizzük  a  kimenő  feszültség  meglétét  az  UKI+
(Output+)  és UKI- (Output-) kapcsok között  (> 27,0 V=). A zöld „Táp állapot”  (Status)  LED-nek
villognia kell, a sárga „Akku hiány” (Battery O/C) hiba LED-nek néhány másodpercen belül ki kell
gyulladnia  (hálózat  rendben - akku  nincs)  és  a  Hiba (Common Fault)  relének  aktiválódnia  kell
(COM - NO: szakadt).

• A főkapcsolóval kapcsoljuk le a tápegységet a hálózatról.

3.1.2. A TERHELÉSEK FELÉ MENŐ KIMENET ÉS A HIBAJELZÉS BEKÖTÉSE ÉS
ELLENŐRZÉSE
A külső tápegységek hibajelzését, akár hagyományos, akár intelligens tűzjelző rendszerben alkalmazzuk őket, alapvetően
kétféle  módon  továbbíthatjuk  a  tűzjelző  központ  felé.  Egyik  esetben  a  tápegység  által  működtetendő  berendezés
hibajelzésével közösen, a másik esetben ettől függetlenül, szelektíven jelezhetünk a központ felé. A következő ábrákon
egy  saját  hibarelével  rendelkező  eszközt,  egy  aspirációs  füstérzékelő  egységet  illesztünk  egy  hagyományos  és  egy
címzett, intelligens tűzjelző központhoz.

Hagyományos tűzjelző rendszer esetén:

a.)  a külső tápegység Hiba reléjének bontó
érintkezőjét  kössük  a  tápegység  által
táplált eszköz Hiba reléjével sorba és a
korlátozó ellenállással  (RS) sorba kötött
Riasztás reléjével párhuzamosan a zóna
vezetékezésébe  (l.  9.  ábra).  Ebben  az
esetben  a  külső  tápról  működtetett
eszköz ugyanazon a zónán fog riasztás-
és  hibajelzést  adni  úgy,  hogy  a
hibajelzés  (a  zóna  vezetékezésének
szakadása)  magának  az  eszköznek
vagy a tápegységének meghibásodását
fogja jelezni.
(Természetesen,  ha  a  tápegység  által
táplált berendezés(ek)nek nincs saját hibajelző kimenete (pl. vezérelt hang- fényjelzők, füstcsappantyúk, ajtótartó
mágnesek stb.), akkor az így bekötött hiba relé csak a vezetékezés hibáját, vagy a tápegység hibáját fogja jelezni.)

b.)  a külső tápegység Hiba reléjének bontó érintkezőjét  kössük sorba egy szabad zóna vezetékezésével,  melynek
hibajelzése így kizárólag a tápegység meghibásodását fogja jelezni.

• Intelligens tűzjelző rendszer esetén is két
lehetőség adódik az illesztésre:

• a.) a külső tápegység Hiba reléjének
bontó érintkezőjét  kössük a tápegység
által táplált eszköz Hiba reléjével sorba
és a korlátozó ellenállással  (RS) sorba
kötött  Riasztás  reléjével
párhuzamosan, és így csatlakoztassuk
egy bemeneti (monitor) modulra (l.  10.
ábra). 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)  magának  az  eszköznek  vagy  a  tápegységének
meghibásodását fogja jelezni. 
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8. ábra: 
A hálózati
csatlakozó
bekötése

9. ábra: Csatlakoztatás hagyományos tűzjelző központhoz

10. ábra: Csatlakoztatás intelligens tűzjelző központhoz
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Természetesen,  ha a tápegység által  táplált  berendezés(ek)nek nincs saját  hibajelző kimenete (pl.  vezérelt  hang-
fényjelzők, füstcsappantyúk, ajtótartó mágnesek stb.), akkor az így bekötött hiba relé csak a vezetékezés hibáját, vagy
a tápegység hibáját fogja jelezni.

• b.)  a  külső  tápegység  Hiba  reléjének  bontó  érintkezőjét  csatlakoztassuk  egy  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 külön modulcímen szelektíven, csak a tápegység
hibáját mutatva fog jelezni a tűzjelző központ felé.

• A terhelés(ek)hez menő tápfeszültség vezetékeit a hálózati tápfeszültségtől eltérő kábelbevezetőn keresztül, kössük be
az UKI+ (Output+) és UKI- (Output-) kapcsokra és rögzítsük őket a tápegységen belül.

• Figyelem: A bekapcsolás előtt ellenőrizzük, hogy a terhelések felé menő vezetékeken nincs-e zárlat. Ha van, keressük
meg az okát, és szüntessük meg!

• Kapcsoljuk hálózatra a tápegységet, és ellenőrizzük a kimenő feszültség meglétét az UKI+ (Output+) és UKI- (Output-)
kapcsok  között  (terheléstől  függő,  de  >24 Vdc).  A  zöld  „Táp-állapot”  (Status)  LED-nek  villognia  kell,  a  sárga
„Akkumulátor hiány” (Battery O/C) hiba LED-nek néhány másodpercen belül ki kell gyulladnia (hálózat rendben-akku nincs)
és a Hiba (Common Fault) relének aktiválódnia kell (COM - NO: szakadt). 

• Ellenőrizzük le a tápegységgel ellátott egységek működőképességét a
legnagyobb terhelést igénylő (pl. riasztás) állapotban.

3.1.3. AZ AKKUMULÁTOROK BEKÖTÉSE
• Helyezzük  el  a  megfelelő  kapacitású  12V-os  akkumulátorokat  a
dobozokban  az  11.  ábra  szerint.  Lehetőleg  új,  gyárilag  töltött
akkumulátorokat használjunk.

• Az  akkumulátorokra  ragasszuk  fel  az  üzembe  helyezésük  dátumát
jelző címkéket.

• Figyelem: A tápegységbe dugott  termisztort  ne húzzuk ki,  mivel  ez
biztosítja  normál  üzemben  az  akkumulátorok  hőkompenzált
csepptöltését és a kimeneti feszültség automatikus után-állítását a külső
hőmérsékletnek megfelelően! 

• A mellékelt  összekötő kábellel  kössük sorba a két  akkumulátort  (az
egyik akku „+” kapcsát a másik akku „-” kapcsával). Az akkuk kimaradó
kapcsait soha ne kössük össze!

• A mellékelt  vezetékpárt  kössük  be  a  tápegység  AKKU+  és  AKKU-
(BATTERY +/-)  kapcsaira  és  csatlakoztassuk  az  akkumulátorok
megfelelő polaritású saruihoz.

• Ellenőrizzük,  hogy a zöld  „Táp-állapot”  (Status)  LED villog,  a sárga
„Akku hiány” (Battery O/C) LED kialszik (normál üzem: hálózat és akkuk
rendben), és a Hiba (Common Fault) relé kikapcsol (COM - NO: zárt).

• Kapcsoljuk  ki  a  hálózati  feszültséget.  Ha  az  akkumulátorok
megfelelően töltöttek, akkor néhány másodpercen belül a sárga „Hálózat
hiba”  (Mains Fail)  LED-nek  ki  kell  gyulladnia  (hálózat  nincs - akku
rendben)  és  a  Hiba  (Common Fault)  relének  aktiválódnia  kell
(COM - NO: szakadt).

• Ellenőrizzük  le  a  tápegységünkkel  ellátott  egységek
működőképességét  a  legnagyobb  terhelést  igénylő  (pl.  riasztás)
állapotban. Ily módon meggyőződhetünk arról, hogy hálózati tápellátás
hiányában is képesek az akkumulátorok a szükséges áramot biztosítani.

• Az ellenőrzések végeztével kapcsoljuk vissza a hálózati feszültséget,
és zárjuk be a tápegység ajtaját.

4. A TÁPEGYSÉG KARBANTARTÁSA
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 (a Hiba reléje aktív-e),

• a telepített akkumulátorok 4 éves élettartama nem járt-e le.

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.

- 8 - TÁPEN54-24 tápegységek Stadium Power - Promatt

12. ábra: A táp-kimenetek, a Hiba relé és az
akkuk bekötése

11. ábra: Az akkumulátorok elhelyezése a
dobozokban
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5. MŰSZAKI JELLEMZŐK
Bemenet TÁPEN54-24/1,5 TÁPEN54-24/3

TÁPNE54-24/3ND

TÁPEN54-24/5NND

Bemeneti feszültség / Frekv. tartomány 100 - 230 Vac ±10% 50-60 Hz 200 - 230 Vac ±10% 50 - 60 Hz

Hőmérséklet tartomány 0 – 50 oC környezeti hőm.

Bemeneti biztosító T2H 250V TR5

Bemeneti áram teljes terhelésen 1,1 Arms (90 Vacbe) 1 Arms (180 Vacbe) 1,6 Arms (200 Vacbe)

Tartási idő
(230 Vacbe, telj. terh., akku nincs)

85 msec 30 msec 30 msec

Teljesítménytényező 0,45

Teljesítmény felvétel 1,5 W (terhelés nélkül; 230 Vacbe)

Bekapcsolási idő (startup time) < 1,5 s

Kimenet (terhelés felé)

Kimeneti feszültség 27,6 V (gyárilag beállítva termisztoros működésre)

Kimeneti áram 1,2 A 2,4 A 4 A

Teljesítmény korlátozás 115% ±10%

Hatékonyság 85% (230 Vacbe, teljes terhelés mellett)

Túlfeszültség védelem (OVP) 105-125% (tárolós és nem disszipatív) a bemenet újraindításával 

Rövidzár védelem (SCP) Kimenet lekapcsolás-újra bekapcsolás ciklussal (hiccup method)

Kimenő jelek • Hálózat hiány, Alacsony akkufeszültség, Akku hiány, Töltő hiba, 
 - LED és OC kimenet (100 mA; nyelő)
 - Villogó zöld Táp-állapot LED=OK
• Hiba relé (váltó); 2 A / 250 Vac terhelhetőség (Hálózati fesz. kapcsolásra nem alkalmas!)
 - Hiba esetén: COM-NO szakadt, COM-NC: zárt
 - Nincs hiba:   COM-NO zárt, COM-NC: szakadt
• 2 db opciós OC kimenet (30 mA; nyelő)
 - Gyárilag: zöld „Táp rendben” és villogó sárga „Táphiba” LED-es jelzésekre beállítva

Áramkorlát / Hővédelem Primer oldali teljesítmény korlátozás / Primer oldali, követő jellegű hővédelem

Terhelés / Vonali szabályozás ± 0,75% / ± 0,5%

Zaj és hullámosság 0,5% (230 Vacbe, teljes terhelés, sáv=0-10 MHz)

Akkumulátortöltő rész

Töltő áramkorlát 0,35 A 0,6 A 1 A

Tölthető akku kapacitás [Ah] TÁPEN54-1,5: 1,2 – 7,2 (7*) TÁPEN54-24/3: 2 – 12 (12*)
TÁPEN54-24/3ND: 2 – 18 (12*)

TÁPEN54-5NND: 3,5 – 27
(20*)

Max. akku impedancia 2,0 Ohm 1,0 Ohm 0,6 Ohm

Alacsony akkufeszültség jelzés 22, 4 V

Akku lekapcsolási feszültség 21 V ±0,25V (mélykisülés elleni védelem)

Önvisszaálló akku biztosíték 2,5 A 4 A 5 A

Táp áramfelvétele (akku üzemben) < 8 mA

Szivárgó áram lekapcsolt akkuknál < 350 µA
Hőmérséklet kompenzálás Csatlakozó egy 100 kOhm (β=4400) termisztorhoz

Környezeti paraméterek

Működési / tárolási hőmérséklet -10 - +70 oC / -25 - +85 oC

Hűtés / Megengedett páratartalom Konvekcióval / 10 - 95% (nem kondenzálódó)

MTBF >85.000 óra 20oC-on (MIL217F alkatrész számlálásos eljárás)

Biztonsági jellemzők

Tápegység osztálya
Biztonság

Flash (dielektromos szilárdság) teszt

Földáram

Érintési áram

EMC szabványoknak megfelelés

1. osztály - Alkatrész típusú
EN60950 szerint tanúsított; CE megfelelés az LVD szerint; UL60950 szerint tervezve

Dobozolatlan egység: Be / Ki közt 4300 V=; Dobozolt egységek: Be / Ki közt E 2200 V=

<300 µA rms (230 V~be 50 Hz)

<100 µA rms (230 V~be 50 Hz)

Vezetett elektromágneses zavar: EN55022 Class B szerint; Kisugárzott elektromágneses zavar:
EN55022 Class A szerint; Teljesítmény faktor: EN61000-3-2 Class A szerint; 
Gyors tranziensek: EN61000-4-4 szerint; Feszültség hullámok: EN61000-4-5 szerint; 
Feszültség változások: EN61000-4-11 szerint

Mechanikai jellemzők
Dobozméretek
(szél. x mag. x mély) [mm]

TÁPEN54-1,5: 255 x 305 x 110 TÁPEN54-24/3: 255 x 305 x 110
TÁPEN54-24/3ND: 335 x 440 x 140

TÁPEN54-5NND:
335 x 440 x 140

Tömeg (kb., akkumulátorok nélkül) [g] TÁPEN54-1,5: 2690 g TÁPEN54-24/3: 2760 g
TÁPEN54-24/3ND: 4450 g

TÁPEN54-5NND: 4500 g

Hálózati csatlakozó
Kimeneti csatlakozó

CAMDEN CTB0118
Kimenetek (terhelés felé): CAMDEN CTB0108; OC jelkimenetek: MOLEX 6410

Teljesítménynyilatkozat PR-DoP-0010

* Gyári értékek: max. Ah = It x 20 képlettel számolva
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NB 1415

EN54-4
Tápegység

épületekben elhelyezett tűzjelző- 
és riasztó berendezésekhez

TÁPEN54-24/1,5
Műszaki adatok:
A gyártó IK-TAPEN54-24_X_V1-3
számú műszaki adatlapja szerint.

Gyári szám: 

Promatt Elektronika Kft.
H-1116. Budapest,

Hauszmann A. u. 9-11.
16

1415–CPR–49-(C-45/2016)
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EN54-4
Tápegység

épületekben elhelyezett tűzjelző- 
és riasztó berendezésekhez

TÁPEN54-24/3
Műszaki adatok:
A gyártó IK-TAPEN54-24_X_V1-3
számú műszaki adatlapja szerint.

Gyári szám: 

Promatt Elektronika Kft.
H-1116. Budapest,

Hauszmann A. u. 9-11.
16

1415–CPR–49-(C-45/2016)
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EN54-4
Tápegység

épületekben elhelyezett tűzjelző- 
és riasztó berendezésekhez

TÁPEN54-24/3ND
Műszaki adatok:
A gyártó IK-TAPEN54-24_X_V1-3
számú műszaki adatlapja szerint.

Gyári szám: 

Promatt Elektronika Kft.
H-1116. Budapest,

Hauszmann A. u. 9-11.
16

1415–CPR–49-(C-45/2016)
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EN54-4
Tápegység

épületekben elhelyezett tűzjelző- 
és riasztó berendezésekhez

TÁPEN54-24/5NND
Műszaki adatok:
A gyártó IK-TAPEN54-24_X_V1-3
számú műszaki adatlapja szerint.

Gyári szám: ©
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