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MS 13,8V/1A   Modul záložního zdroje impulzní 

AKUMULÁTOR
12V, SLA

 MS1512 
230V/18V÷22V

TRANSFORMÁTOR

  
12V/DC

(10V÷14V/DC)

SPOTŘEBIČ

např. čidla, 
kamery, 

signalizátory, 
zámky

Charakteristika modulu napájecího zdroje: 
 

· nepřerušované napájení DC 13,8V/1A  
· vysoká účinnost 78% 
· kontrola nabíjení a údržby akumulátoru 
· ochrana výstupu akumulátora před zkratem a 
    zapojením s opačnou polaritou 
· dobíjecí proud akumulátoru 0,2A/0,5A 
    přepínaný svorkou  
· optická signalizace LED 

· zabezpečení: 
· proti zkratu SCP 
· proti přetížení OLP 
· proti přehřátí OHP 
· proti přepětí  

 

POPIS

Modul zálohovaného napájecího zdroje je určen k nepřetržitému napájení zařízení poplašných systémů, která 
vyžadují stabilizované napětí 12V/DC (+/-15%).  Modul zdroje dodává napětí 13,8 V DC o proudové kapacitě:

 1. Výstupní proud 1,0A + 0,2A dobíjecí akumulátoru
2. Výstupní proud 1,0A + 0,5A dobíjecí akumulátoru

  Celkový proud spotřebičů + akumulátor činí max. 1,5A.

          V případě ztráty síťového napětí dojde k okamžitému přepnutí na záložní napájení.  Akumulátoru nabíjecí proud je 
nastaven v továrně na 0,5A. 
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TECHNICKÉ ÚDAJE 

Napájecí napětí 18V÷22V AC  
30VA min.(np. AWT150)  

Odběr proudu 1,8A max.  

Výkon modulu napájecího zdroje 21W 
Účinnost 78% 
Výstupní napětí 11,0 V÷ 13,8 V DC – dobíjecí provoz 

10,0 V÷ 13,8 V DC – provoz na baterie 
Výstupní proud 1,0A + 0,5A dobíjecí akumulátora  

1,0A + 0,2A dobíjecí akumulátora 
Rozsah regulace napětí 12,0 V÷ 14,5 V  DC 
Zvlnění napětí 30 mV p-p max. 

Dobíjecí proud akumulátoru 0,2A / 0,5A - přepínaný svorkou IBAT  

Ochrana proti zkratu SCP 
200% ÷ 250% výkonu modulu zdroje – omezení proudu 
a/nebo poškození tavné pojistky v obvodu akumulátoru 
(vyžaduje výměnu tavné pojistky) 

Ochrana proti přetížení OLP 

110% ÷ 150% (@25ºC) výkonu modulu zdroje - omezení 
proudu pomocí vratných pojistek PTC, opětovné 
zprovoznění ručně (porucha vyžaduje odpojení výstupního 
obvodu DC) 

Optická signalizace práce Ano - LED diody 
Pracovní podmínky třída prostředí II, -10°C÷ 40°C 

Rozměry skříně 74,5 x 53 x 25 (WxLxH) [mm] (+/- 2) 
Hmotnost netto/brutto 0,07kg / 0,12kg 

Připevnění Úchyty 4 ks x 4 (PCB fi=4,2 mm) 
Svorky Výstupy: Ф0,41÷1,63 (AWG 26-14) 

Výstupy akumulátoru BAT: 6,3F-2,5, 30cm 
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