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1. BEZPIECZEŃSTWO
•

Przed rozpoczęciem eksploatacji urządzenia należy dokładnie zapoznać się z niniejszą Instrukcją Obsługi.

•

Podczas pracy na dostępnych częściach metalowych zasilacza występują napięcia niebezpieczne, należy ich
nie dotykać.

•

Nie dopuścić do przedostania się do wnętrza urządzenia jakichkolwiek przedmiotów lub płynów.

•

Nie zasłaniać otworów wentylacyjnych, w celu poprawnej wentylacji należy nie umieszczać innych
przedmiotów/urządzeń w odległości mniejszej niż 10cm od każdego boku.

•

Nie przemieszczać urządzenia z zamontowanymi i podłączonymi akumulatorami.

•

Urządzenie musi być zasilane z sieci elektroenergetycznej z przyłączonym obwodem ochronnym

•

Urządzenie może zakłócić pracę czułych urządzeń radiowo telewizyjnych umieszczonych w pobliżu miejsca
jego pracy

2. PRZEZNACZENIE
Urządzenia zostały zaprojektowane pod kątem spełnienia norm PN-EN 54-4:2001/A2:2007 i PN-EN 12101-10:2007
oraz Rozp. MSWiA z 20.06.2007 Dz. U. Nr 143, Poz. 1002 oraz Rozp. MSWiA z 20.04.2010 Dz. U. Nr 85, Poz. 553 jest
przeznaczony do bezprzerwowego zasilania systemów sygnalizacji pożarowej, systemów kontroli rozprzestrzeniania
dymu i ciepła oraz urządzeń przeciwpożarowych o napięciu zasilania 24VDC oraz mocy od 75W do 150W, które
wymagają ich spełnienia.

3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA
3.1. MODELE
MODEL

Imax. a – znamionowy
Imax. b – znamionowy maksymalny
maksymalny prąd wyjściowy,
prąd wyjściowy, który może być
który może być dostarczany w dostarczany w gdy nie jest wymagane
sposób ciągły
ładowanie baterii

Bateria

MWZP150-3.2A-17Ah

1.2A

3.2A

2 x 12V/18Ah

MWZP150-3.2A-24Ah

1.2A

3.2A

2 x 12V/24Ah

MWZP150-4.5A-17Ah

2.5A

4.5A

2 x 12V/18Ah

MWZP150-4.5A-24Ah

2.5A

4.5A

2 x 12V/24Ah

MWZP150-6.5A-17Ah

4.5A

6.5A

2 x 12V/18Ah

MWZP150-6.5A-24Ah

4.5A

6.5A

2 x 12V/24Ah
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3.2. SPECYFIKACJA ELEKTRYCZNA WSPÓLNA(DLA WSZYSTKICH MODELI)
Zakres wartości napięcia wejściowego

WEJŚCIE

88 ~ 264VAC

Zakres częstotliwości napięcia wejściowego

47 ~ 63Hz

Prąd pobierany z akumulatora na potrzeby własne(max.)

20mA

Napięcie ładowania BAT1 i BAT2
WEJŚCIE
BATERYJNE 1 i 2 Prąd ładowania BAT1 i BAT2 (max.)

13.7V ± 1 %
1 .5A

Napięcie odłączenia baterii(RGR)

WYJŚCIE

UBAT1 lub UBAT2 < 10.5V ± 0.5V

Napięcie wyjściowe – tryb sieciowy

24 V ± 10 %

Napięcie wyjściowe – tryb bateryjny

20V ~ 27.2V

Temperatura pracy

-25 ÷ +50°C, 75°C przez 2 godziny

Stopień ochrony wg PN-EN 60529:2003

IP 43

ŚRODOWISKO Klasa funkcjonalna wg PN-EN 12101-10:2007
PRACY
Klasa środowiskowa wg PN-EN 12101-10:2007

A
2

Klasa klimatyczna wg Rozp. MSWiA z dnia 20.06.2007 Dz. U. 143 Poz. 1002

I

Klasa ochronności wg PN-EN 60950-1: 2007

I

3.3. WARTOŚCI ZNAMIONOWE BEZPIECZNIKÓW
W celu ochrony przed przeciążeniami oraz zwarciami w zasilaczach ZP zastosowano bezpieczniki. W poniższej tabeli
zestawiono ich znamionowe wartości i typy oraz pokazano ich rozmieszczenie.

MWZP1503.2A-17Ah

MWZP1503.2A-24Ah

MWZP1504.5A-17Ah

MWZP1504.5A-24Ah

MWZP1506.5A-17Ah

MWZP1506.5A-24Ah

Bezpiecznik sieciowy(w zasilaczu
sieciowym) – FS1(szybki F)

4A

4A

5A

5A

5A

5A

Bezpiecznik bateryjny – B1(szybki F)

5A

5A

7.5A

7.5A

10A

10A

Bezpieczniki wyjściowe – B2, B3(szybki F)

4A

4A

5A

5A

8A

8A

MODEL

B3

2
ZAN IK ZAS

1

J11

AL ARM
J12

AL Z
J8

+ BAT 2 J9

+ BAT1 J10

+ O UT2J4

+ O UT1J5

J6

+ IN -

3
B1

B2

UWAGA!
Wymiany bezpieczników B1, B2 i B3 może dokonać użytkownik. W przypadku uszkodzenia bezpiecznika FS1 należy
odesłać urządzenie do służby serwisowej producenta w celu usunięcia awarii.
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3.4. SPECYFIKACJA MECHANICZNA
MODEL

MWZP150-3.2A-17Ah MWZP150-3.2A-24Ah MWZP150-4.5A-17Ah MWZP150-4.5A-24Ah MWZP150-6.5A-17Ah MWZP150-6.5A-24Ah

Bateria akumulatorów

2x12V/18Ah 2 x12V/24Ah 2 x12V/18Ah 2x12V/24Ah 2 x12V/18Ah 2 x12V/24Ah

Waga bez akumulatorów

7.2 kg

7.2 kg

7.4 kg

7.4 kg

7.5 kg

7.5 kg

Waga z akumulatorami

18.4 kg

25.2 kg

18.6 kg

25.4 kg

18.7 kg

25.5 kg

Wymiary skrzynki

350 x 390 x 140 mm (wys. x szer. x gł.)

Rozstaw otworów montażowych skrzynki

310 x 350 mm (wys. x szer.)

Rozstaw otworów montażowych uchwytów

370 x 350 mm (wys. x szer.)

350

140

20

8

20

10

20

10

20

350

310

370

Otwory montażowe
4xΦ8

Rys. 3.4.1.1. Widok ściany tylnej i bocznej skrzynki ZSSP-18_28
390

ZP135-XA-Y
SIEĆ

X = 3.2, 4.5, 6.5
Y = 1, 2

ALARM

350

PRACA

Rys. 3.4.1.2. Widok przedniej ściany skrzynki ZSSP-18_28
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3.5. FUNKCJONALNOŚĆ
Zasilacze ZP zostały wyposażone w sygnalizację świetlną(LED) oraz zdalną(przekaźnikową). Za pomocą sygnalizacji
użytkownik jest informowany o trybie pracy urządzenia oraz wygenerowaniu stanu alarmowego
Sygnalizacja stanów alarmowych utrzymywana jest do czasu zaniku przyczyny wygenerowania alarmu(za wyjątkiem
sygnalizacji przeciążenia/zwarcia wyjścia).
Sygnalizację świetlną stanowią trzy diody LED umieszczone w drzwiach skrzynki, są to:
• zielona dioda LED – SIEĆ
• żółta dioda LED – ALARM
• czerwona dioda LED – PRACA
Sygnalizację zdalną stanowią styki dwóch przekaźników dostępne na złączach J11 i J12, są to:
• złącze J11 – ZANIK ZAS
• złącze J12 – ALARM
Do dyspozycji użytkownika są trzy styki przekaźników NC, NO i COM o maksymalnej obciążalności 30V/1A. Podczas
poprawnej pracy cewki przekaźników są niewzbudzone. Wygenerowanie stanu alarmowego oraz zanik zasilania
powoduje wzbudzenie odpowiedniego przekaźnika(czyli popłynięcie prądu cewki przekaźnika).
W poniższej tabeli przedstawiono działanie sygnalizacji świetlnej oraz zdalnej zasilaczy ZP.
SYGNALIZACJA LED
WARUNKI
PRZEJŚCIA

SIEĆ

ALARM

SYGNALIZACJA
PRZEKAŹNIKOWA
PRACA

ZANIK ZAS

ALARM

STAN PRACY
Tryb sieciowy

UWE > 23.8V
przez 0.5 – 3 s.

Tryb bateryjny

UWE < 23.8V
przez 0.5 – 3 s.
STANY ALARMOWE

Alarm zewnętrzny

Piny ALZ zwarte

Alarm otwartych
drzwi skrzynki

Piny złącza J5
rozwarte

Bateria niepodłączona,
zwarta lub uszkodzona

UBAT1 < 5V
lub UBAT2 < 5V

Niski poziom napięcia
baterii podczas testu

UBAT1 < 10.5V
lub UBAT2 < 10.5V

X

X

X

X

Wysoka rezystancja RBAT > 1Ω
obwodu baterii
Niski poziom
napięcia baterii

UBAT1 < 11V
lub UBAT2 < 11V

Bateria
UBAT1 < 10.5V
rozładowana – RGR lub UBAT2 < 10.5V
Przeciążenie/zwarcie
wyjścia – tryb bateryjny
X – stan nieistotny

X

X

IBAT > 8A przez 30ms
- Świeci

- Nie świeci

X

X
- Miga
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3.5.1. ALARM ZEWNĘTRZNY
Zasilacze ZP mogą przyjąć dwustanowy alarm zewnętrzny. Alarm zewnętrzny jest generowany w momencie zwarcia
styków wyprowadzonych na złączu J8. Gdy alarm zewnętrzny jest aktywny to żółta dioda LED ALARM miga a cewka
przekaźnika ALARM zostaje wzbudzona. Alarm zewnętrzny ma niższy priorytet niż pozostałe alarmy(oprócz alarmu
otwarcia drzwi skrzynki) co oznacza, że w momencie jednoczesnego wystąpienia któregoś z pozostałych
alarmów(oprócz alarmu otwarcia drzwi skrzynki) żółta dioda LED ALARM świeci światłem ciągłym. Rozwarcie styków
złącza J8 dezaktywuje alarm zewnętrzny.

3.5.2. SYGNALIZACJA OTWARCIA DRZWI SKRZYNKI – OPCJA
Zasilacze ZP mogą zostać opcjonalnie wyposażone w układ sygnalizacji przed niepożądanym otwarciem drzwi
skrzynki. Wówczas otwarcie drzwi skrzynki spowoduje, że żółta dioda LED ALARM zacznie migać o cewka przekaźnika
ALARM zostanie wzbudzona. Alarm ten może zostać skasowany poprzez 4-krotne naciśnięcie przycisku SW1, wówczas
dioda LED ALARM oraz cewka przekaźnika ALARM wracają do stanu sprzed aktywacji alarmu. Ponowne zamknięcie
drzwi skrzynki aktywuje alarm.

4. INSTALACJA, OBSŁUGA I EKSPLOATACJA
•

Podczas wykonywania procedur instalacji i uruchomienia należy stosować się do niniejszej Instrukcji
Obsługi

•

Podczas wykonywania procedur instalacji i uruchomienia akumulatory powinny znajdować się poza
skrzynką, chyba, że w Instrukcji Obsługi zostanie napisane inaczej.

•

Urządzenie przeznaczone jest do pracy wewnątrz pomieszczeń. Nie instalować urządzenia na zewnątrz
pomieszczeń.

•

Nie wystawiać urządzenia na deszcz, śnieg, trwałe nasłonecznienie, na malować, nie dziurawić.

•

Przed uruchomieniem należy sprawdzić jakość i poprawność połączeń, zwrócić szczególną uwagę na
biegunowość podłączenia akumulatorów.

4.1. BEZPIECZEŃSTWO PRACY I OBSŁUGI
Zasilacze ZP są urządzeniami klasy I wg PN-EN 60950-1:2007(IEC 950) przeznaczonymi do podłączenia instalacji stałej
zawierającej przewód ochronny. Zacisk ochronny jest połączony z metalową obudową. Zasilacze ZP muszą być
podłączone do sieci elektroenergetycznej, w której ochronę przed porażeniem stosuje się środki przewidziane w
PN-IEC 60364-4-41:2000. Obwody wyjściowe, baterii akumulatorów są odizolowane od obwodów sieciowych.
Obwody sygnalizacji zdalnej(przekaźnikowej) są odizolowane od wszystkich obwodów.

4.2. INSTALACJA I URUCHOMIENIE
4.2.1. INSTALACJA
•

Zasilacze nie są wyposażone w wyłączniki sieciowe. Należy zamontować przed obwodem zasilacza
sieciowego wyłącznik sieciowy i/lub bezpiecznik szybki 6.3A/250V.

Zasilacz ZP należy zainstalować w miejscu docelowym według poniższych czynności:
•

Odkręcić płytę montażową zawierającą sterownik ZSSP oraz zasilacz sieciowy. Płyta montażowa jest
zamocowana do skrzynki za pomocą sześciu śrub.

•

Pustą skrzynkę przymocować do ściany za pomocą czterech śrub umieszczonych w skrzynce bądź
wykorzystując do tego celu uchwyty montażowe dostarczane w zestawie.

•

Po zamontowaniu skrzynki do ściany przykręcić płytę montażową do skrzynki.
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W tabeli przedstawiono typy przewodów oraz lokalizację podłączenia, które należy zastosować przy podłączaniu
elementów do zasilacza ZP. Przewody należy do zasilacza należy doprowadzać poprzez dławnice umieszczone w
górnej ścianie skrzynki.
Zastosowanie
Demontaż płyty
montażowej

Uwagi

Sześć śrub.

Przed przystąpieniem do podłączenia
przewodu sieci elektroenergetycznej
Podłączenie sieci
elektroenergetycznej. należy upewnić się, że nie występuje na
nim napięcie.

Pole
przekroju
Miejsce
pojedynczej podłączenia
żyły

Typ
przewodu

Liczba
żył

-

-

YLY, OMY

3

HLGs

2

1.5mm2

Złącza J7 i
J15

2

LgY

2x2

1.5mm2

Złącza J9,
J10

3

-

-

Zaciski L, N i
0.5 – 1mm2 FG zasilacza
sieciowego

Nr

7

1

Podłączenie
obciążenia.

Dwa wyjścia zabezpieczone
bezpiecznikami topikowymi. Umieścić
przewody we wtykach a następnie
umieścić wtyki w gniazdach.

Podłączenie
akumulatorów.

Po uprzednim umieszczeniu
akumulatorów na dnie skrzynki, umieścić
przewody we wtykach a następnie
przykręcić do akumulatorów. Uwaga –
zwrócić szczególną uwagę na
biegunowość podłączenia. Umieścić wtyki
w gniazdach.

Podłączenie
sygnalizacji zdalnej.

Umieścić przewody we wtykach a
następnie umieścić wtyki w gniazdach.

YnTKSY

2

0.8mm2

Złącza J11,
J12

4

Podłączenie alarmu
zewnętrznego.

Umieścić przewód we wtyku a następnie
umieścić wtyk w gnieździe.

YnTKSY

2

0.8mm2

Złącze J8

5

Podłączenie alarmu
otwarcia drzwi
skrzynki.

Umieścić przewód we wtyku a następnie
umieścić wtyk w gnieździe.

YnTKSY

2

0.8mm2

Złącze J5

6

B3

3
2

B1

B2

J5

Z AN IK ZAS

1

J11

AL ARM
J12

AL Z
J8

+ BAT 2 J9

+ BAT1 J10

+ O UT2 J4

+ O UT1 J5

J6

+ IN -

4.2.2. URUCHOMIENIE
Po uprzednim wykonaniu czynności instalacyjnych załączyć zasilanie. Sprawdzić poprawność działania urządzenia oraz
sygnalizacji.
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4.2.3. PIERWSZE URUCHOMIENIE
Po załączeniu zasilania przez ok. 100 sekund może być aktywna sygnalizacja ALARM, żółta dioda LED może świecić
światłem ciągłym. Wynika to z faktu, iż sterownik ZSSP przeprowadza test baterii a do zmiany stanu alarmu potrzebne
jest parokrotne przeprowadzenie takiego testu.
Sprawdzenie podtrzymania napięcia wyjściowego.
Podczas normalnej pracy odłączyć zasilanie sieciowe. Zasilacz powinien przejść w tryb pracy bateryjnej utrzymując na
zaciskach wyjściowych napięcie 24VDC a diody oraz przekaźniki sygnalizacyjne powinny się zachować tak jak zostało
to opisane w tabeli na stronie 6.
Sprawdzenie obwodu baterii
Podczas normalnej pracy przerwać obwód bateryjny. Zasilacz powinien zasygnalizować alarm a diody oraz przekaźniki
sygnalizacyjne powinny się zachować tak jak zostało to opisane w tabeli na stronie 6. Reakcja sygnalizacji na przerwę
w obwodzie bateryjnym może wynosić nawet 100s.

4.3. OBSŁUGA
Wartości napięcia wyjściowego oraz sygnalizacji(Rozdział 3.7.) są ustawiane na etapie produkcji, użytkownik nie ma
możliwości zmiany tych parametrów.
Zasilacze ZP wymagają ze strony użytkownika nadzoru związanego ze stanami alarmowymi oraz odpowiedniej reakcji
na ich wystąpienie.
Zasilacze ZP posiadają zabezpieczenie baterii przed głębokim rozładowaniem, przekaźnik RGR odłącza akumulatory
gdy napięcie któregokolwiek z nich spadnie poniżej 10.5V. W przypadku gdy zanik zasilania sieciowego będzie trwał
zbyt długo, przykładowo kilka dni, napięcie pojedynczego akumulatora może obniżyć swoją wartość poniżej 10.5V.
Wówczas po powrocie zasilania sieciowego może nastąpić aktywacja alarmu Niski poziom napięcia baterii podczas
testu. Alarm ten będzie aktywny do momentu, gdy wartość napięcia każdego z akumulatorów przekroczy 10.5V. Może
się także okazać, że akumulatory przebywając w stanie głębokiego rozładowania przez długi okres czasu zostały trwale
uszkodzone, co może się objawiać m. in. brakiem możliwości naładowania, utratą pojemności. W takim przypadku
należy akumulatory poddać aktywacji a jeżeli ten proces nie przyniesie efektu to akumulatory należy wymienić na
sprawne.
Sterownik ZSSP pobiera prąd na potrzeby własne co oznacza, że w przypadku pracy w trybie bateryjnym nawet gdy
odbiory nie zostały podłączone następuje powolne rozładowywanie akumulatorów.

4.4. KONSERWACJA I NAPRAWY
4.4.1. KONSERWACJA
Zasilacze ZP nie wymagają przeprowadzania żadnych specjalistycznych zabiegów konserwacyjnych należy jedynie
zadbać o zachowanie czystości w otoczeniu urządzeń.
Akumulatory należy wymieniać bez względu na ich stan w określonych odstępach czasu uzależnionych od
temperatury otoczenia, w której pracowały. Im większa temperatury pracy tym okresy wymiany akumulatorów
powinny następować częściej.

4.4.2. USUWANIE USZKODZEŃ
W przypadku wystąpienia odstępstwa od normalnej pracy urządzenia generowany jest alarm sygnalizowany za
pomocą świecenia/migania diody ALARM oraz przekaźnika ALARM. W przypadku zaniku napięcia sieciowego lub
uszkodzenia zasilacza sieciowego dodatkowo generowany jest alarm sygnalizowany za pomocą migania diody SIEĆ
oraz przekaźnika ZANIK ZAS.
W przypadku rozpoznania uszkodzenia zasilacza sieciowego pomocna okazuje się dioda LED DC OK umieszczona w
zasilaczu sieciowym tuż przy zaciskach śrubowych.
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Rys. 4.4.2.1. Usytuowanie diody DC OK w zasilaczu sieciowym

W poniższej tabeli podano przykładowe uszkodzenia oraz sposoby ich eliminacji.

Objaw

Sygnalizacja LED
SIEĆ

ALARM

PRACA

Czynność, którą należy wykonać.

DC OK

Brak napięcia wyjściowego.

Sprawdzić:
- bezpieczniki wyjściowe B2 i B3
- jakość połączeń przewodów złącz J7 i J15

Po zaniku napięcia
sieciowego urządzenie się
wyłącza.

Sprawdzić:
- bezpiecznik B1
- jakość połączeń przewodów złącz J9 i J10
- stan akumulatorów

Generowany jest alarm
ciągły mimo obecności
napięcia wejściowego oraz
akumulatorów.

Sprawdzić:
- bezpiecznik B1
- jakość połączeń przewodów złącz J9 i J10
- stan akumulatorów

Urządzenie pracuje w trybie
sieciowym mimo obecności
zasilania sieciowego.

Sprawdzić:
- jakość połączeń przewodu sieciowego z
zaciskami zasilacza sieciowego.
W przypadku poprawnego podłączenia przewodu
sieciowego do zasilacza taka sytuacja oznacza
uszkodzenie zasilacza sieciowego. Należy
wówczas odesłać urządzenia do serwisu.

Generowany jest alarm
ciągły podczas pracy
bateryjnej.

Wartość napięcia na przynajmniej jednym
akumulatorze spadło poniżej 11V. Dalsze
rozładowywanie akumulatorów spowoduje ich
rozłączenie.

Urządzenie wyłącza się w
trybie bateryjnym mimo
poprawnego stanu
akumulatorów.

Odłączyć odbiory i sprawdzić poprawność
działania. Jeżeli nastąpiło przeciążenie/zwarcie
wyjścia to po jego ustąpieniu dioda LED praca
zacznie migać a urządzenie powróci do normalnej
pracy.

Generowany jest alarm
pulsujący.

X

X

X

X

Wystąpił alarm zewnętrzny bądź alarm otwarcia
drzwi skrzynki(opcja).

4.5. DOBÓR POJEMNOŚCI AKUMULATORÓW
Wśród zasilaczy serii ZP wyróżnia się kilka modeli, które różnią się wartościami prądów wyjściowych oraz
pojemnościami akumulatorów, z którymi współpracują. W celu wyznaczenia pożądanej pojemności akumulatorów
należy skorzystać ze wzoru podanego w Rozporządzeniu MSWiA z 20.06.2007 Dz. U. Nr 143, Poz. 1002, Rozdział 12.2.

Q = 1.3 × [ I d  I WŁ  × T d  T AL ×  I AL  I WŁ   I WYK × T 3cykle ]
gdzie:
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Q - pojemność akumulatora [Ah]
1.3 - współczynnik bezpieczeństwa

I d - prąd pobierany w czasie pracy dozorowej [A]

I WŁ - prąd pobierany na potrzeby własne zasilacza [A]
T d - wymagany czas pracy dozorowej źródła rezerwowego (4h, 30h lub 72h) [h]

T AL - czas pracy alarmowej (0.5h) [h]
I AL - prąd pobierany przez urządzenia alarmowe [A]

I WYK - prąd pobierany przez urządzenia wykonawcze w czasie pracy alarmowej
T 3cykle - czas trzech pełnych cykli pracy urządzeń wykonawczych
Ponadto z uwagi na parametry znamionowe zasilaczy serii ZP należy zachować poniższe nierówności:

I d  I max.a ,

I AL  I

max.b

,

I WYK ' I max.b

5. PAKOWANIE I TRANSPORT
5.1. PAKOWANIE
Zasilacz ZP jest dostarczany w opakowaniu bez akumulatorów. Wewnątrz skrzynki zasilacza MWZP znajdują się:
•

instrukcja obsługi zawierająca instrukcję podłączenia.

•

karta gwarancyjna.

•

trzy dławnice kablowe PG9 IP68 oraz jedna zaślepka pod dławnicę z nakrętką.

•

komplet przewodów do podłączenia akumulatorów.

•

złącza do gniazd ZANIK ZAS, ALARM, ALZ, OUT1, OUT2

•

dwa klucze do zamka skrzynki.

•

cztery uchwyty do zawieszenia skrzynki na ścianie wraz ze śrubami i nakrętkami.

5.2. TRANSPORT
Zasilacze ZP należy przewozić w opakowaniach za pomocą krytego środku transportu.
urządzenia powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem.

W czasie przewożenia

6. UWAGI KOŃCOWE
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych i technologicznych nie pogarszających
jakości wyrobu.
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