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1. Τεχνική περιγραφή. 
 

1.1 Γενική περιγραφή. 
Ένα PSU με φόρτιση προορίζεται για συνεχή παροχή τροφοδοσίας σε συσκευές συστημάτων συναγερμού 

που απαιτούν σταθεροποιημένη τάση  12V DC (+/-15%). Ένα γραμμικό σύστημα σταθεροποίησης, το οποίο έχει 
χρησιμοποιηθεί στη μονάδα, παρέχει τάση με χαμηλότερο επίπεδο θορύβου και ταχύτερη ανταπόκριση σε 
παρεμβολές σε σύγκριση με ένα ρυθμιστή διακοπτικού τύπου. Το PSU παρέχει τάση Uout = 12,8V ÷ 13,8V DC 
κατά τη λειτουργία φόρτισης, με τρέχουσα χωρητικότητα ρεύματος:  
 
 

 1. Έξοδος ηλεκτρικού ρεύματος 3A (χωρίς μπαταρία) 
 2. Έξοδος ηλεκτρικού ρεύματος 2,3A + 0,7A φόρτιση μπαταρίας 

 
Συνολικό ρεύμα των δεκτών + μπαταρία: 3A max. 

Σε περίπτωση φθοράς της τροφοδοσίας, ενεργοποιείται αμέσως  η εφεδρική μπαταρία. Η μπαταρία 
προστατεύεται από υπερφόρτωση (UVP). Το PSU στεγάζεται σε μεταλλικό περίβλημα το οποίο μπορεί να 
δεχτεί μία μπαταρία 17Ah/12V. Διαθέτει ένα μικροδιακόπτη (TAMPER) ο οποίος υποδεικνύει το άνοιγμα της θύρας 
(μπροστινό κάλυμμα). 

 
 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ! Σε περίπτωση χρήσης του PSU για συσκευές CCTV, KD, SSWiN (ή άλλων παρόμοιων 
εφαρμογών), προτείνεται να χρησιμοποιήσετε μία πλακέτα προστασίας από υπέρταση MZN1 στην 
έξοδο του κυκλώματος της DC τροφοδοσίας. 

 

 

 

 

Χαρακτηριστικά: 
 

 13,8VDC/3A αδιάλειπτη τροφοδοσία  

 Τοποθέτηση μπαταρίας: 17Ah/12V 

 τάση εισόδου 230VAC 

 ρυθμιστής γραμμικής τάσης 

 προστασία βαθιάς εκφόρτισης μπαταρίας (UVP) 

 έλεγχος φόρτισης μπαταρίας και συντήρηση 

 έξοδος πλήρους προστασίας της μπαταρίας 
από βραχυκύκλωμα και από ανάστροφη 
σύνδεση πολικότητας 

 ρεύμα φόρτισης μπαταρίας 0,7A 
    

 LED ένδειξης 

 προστασίες: 

 SCP απο βραχυκύκλωμα  

 OLP από υπερφόρτωση  

 OHP απο υπερθέρμανση  

 από υπέρταση  

 από σαμποτάζ 

  εγγύηση – 5 έτη από την ημερομηνία παραγωγής 
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       1.2 Μπλοκ διάγραμμα (Εικ.1). 

 
 

Εικ. 1. Μπλοκ διάγραμμα του PSU. 
 

         1.3 Περιγραφή των χαρακτηριστικών του PSU και των βυσμάτων.  

 
Πίνακας 1.  Στοιχεία του PSU pcb (δείτε Εικ. 2). 

Στοιχεία no. Περιγραφή 

[1] Βύσμα: είσοδος τροφοδοσίας AC– εργοστασιακή ρύθμιση 

[2] FBAT ασφάλεια στο κύκλωμα μπαταρίας – F5A 

[3] P1 ποτενσιόμετρο, ρυθμιζόμενη τάση DC στο εύρος των 12V÷ 14,5V 

[4], [5] 
LED ενδείξεις: 
AC - LED για AC τάση  
AUX - LED για DC τάση εξόδου 

[6] 

Συνδετήρες/βύσματα: 
+BAT- DC έξοδος τροφοδοσίας της μπαταρίας (+BAT= κόκκινο, -BAT=μαύρο) 
+AUX- DC έξοδος τροφοδοσίας (+AUX= +U, -AUX=GND) 
 TAMPER – επαφές του διακόπτη προστασίας από σαμποτάζ (NC) 

[7] 

PBAT; pins – διαμόρφωση της λειτουργίας προστασίας της μπαταρίας UVP  

 PBAT = προστασία (αποσύνδεση) της μπαταρίας off / εκτός λειτουργίας 

 PBAT = προστασία (αποσύνδεση) της μπαταρίας on/ σε λειτουργία - σελίδα 7 
στοιχείο 4.2 

[8] START – κουμπί (ξεκινάει το PSU από τη μπαταρία)- σελίδα 7 στοιχείο 4.2 

 

Εικ. 2. Η όψη του PSU pcb. 
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Πίνακας 2. Στοιχεία του PSU (δείτε Εικ. 3.) 
Στοιχεία no. Περιγραφή 

[1] Μετασχηματιστής απομόνωσης 

[2] Pcb του PSU (Πιν. 1, Εικ. 2) 

[3] TAMPER – μικροδιακόπτης (επαφές) προστασίας από σαμποτάζ (NC) 

[4]    FMAIN ασφάλεια στο κύκλωμα μπαταρίας (230V/AC) 

[5] 
L-N  230V/AC βύσμα τροφοδοτικού,  PE συνδετήρας προστασίας 

[6] Βύσματα μπαταρίας +BAT = κόκκινο, - BAT = μαύρο 

 
Εικ. 3. Η όψη του PSU. 

 

1.4 Προδιαγραφές: 
    - ηλεκτρικές προδιαγραφές (πιν.3)  
    - μηχανικές προδιαγραφές (πιν.4) 
    - λειτουργία ασφαλείας (πιν.5) 
    - προδιαγραφές λειτουργίας (πιν.6) 

 
 
Ηλεκτρικές προδιαγραφές  (tab. 3) 

PSU τύπος A (EPS – Εξωτερική Πηγή Τροφοδοσίας) 

Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος 230V/AC  (-10%/+10%) 

Κατανάλωση ρεύματος 0,63 A max. 

Συχνότητα ισχύος 50Hz 

PSU ισχύς 42 W 

Τάση εξόδου 12,8V÷ 13,8V DC – λειτουργία με φόρτιση 

Έξοδος ηλεκτρικού ρεύματος 3A (χωρίς μπαταρία) 
2,3A + 0,7A με φόρτιση μπαταρίας 

Εύρος ρύθμισης τάσης 12V÷ 14,5V  
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Κυμάτωση 20 mV p-p max. 

Κατανάλωση ρεύματος από τα συστήματα PSU  10 mA – λειτουργία με τη βοήθεια της μπαταρίας 

Ένταση φόρτισης μπαταρίας 
1,6A  (max.) 
0,7A /24h (Iśr/24h) 

Προστασία από βραχυκύκλωμα SCP  
200% ÷ 250% της ισχύος του PSU – περιορισμός ρεύματος 
και/ή φθορά ασφάλειας στο κύκλωμα μπαταρίας (απαιτείται 
αντικατάσταση του στοιχείου ασφάλειας) 

Προστασία από υπερφόρτωση OLP 

110% ÷ 150% (@65 ºC ÷25ºC) της ισχύος του PSU – 
παραγραφή με την επαναρυθμίσιμη ασφάλεια, χειροκίνητη 
επανεκκίνηση (το σφάλμα απαιτεί αποσύνδεση του κυκλώματος 
εξόδου DC) 

Προστασία του κυκλώματος μπαταρίας  από SCP 
και από ανάστροφη πολικότητα σύνδεσης 

F5A - περιορισμός ρεύματος, FBAT ασφάλεια (σε περίπτωση 
αποτυχίας, απαιτείται αντικατάσταση του στοιχείου ασφάλειας) 

Προστασία βαθιάς εκφόρτισης UVP U<10V (± 5%) – αποσύνδεση (- BAT) της μπαταρίας, 

Τεχνική έξοδος: 
- TAMPER – υποδεικνύει το άνοιγμα του κυτίου 

 
- ένας μικροδιακόπτης, NC επαφές (κλειστό κυτίο),  
0,5A@50V DC (max.) 

FBAT ασφάλεια 
FMAIN ασφάλεια 

F5A / 250V 
T630mA / 250V 

 
    Μηχανικές προδιαγραφές (πιν. 4). 

Διαστάσεις  W=230  H=300  D+D1=92 + 8 [+/- 2mm] 
W1=235 H1=305 [+/- 2mm]  

Τοποθέτηση 205 x 274 x Φ 6 x 4 τεμ.,(WxH)   

Δέχεται μπαταρία  17Ah/12V (SLA) max. 
180x165x85mm (WxHxD) max  

Βάρος καθαρό/μεικτό 3,3 / 3,5 kg 

Κυτίο Ατσάλινη πλάκα DC01, πάχος: 0,8mm, χρώμα: RAL 9003 

Κλείσιμο Βίδα (μπροστά) 

Βύσματα Έξοδοι: Ф0,51÷2,5 (AWG 24-12) 
Έξοδοι μπαταρίας : BAT: 6,3F-0,75, 19cm 

    
     Λειτουργία ασφαλείας (πιν.5). 

Κλάση προστασίας PN-EN 60950-1:2007 I (πρώτο) 

Βαθμός προστασίας PN-EN 60529: 2002 (U) IP20 

Ηλεκτρική δύναμη της μόνωσης: 
- ανάμεσα στα κυκλώματα εισόδου και εξόδου του PSU (I/P-O/P) 
- ανάμεσα στο κύκλωμα εισόδου και στο κύκλωμα προστασίας PE (I/P-FG) 
- ανάμεσα στο κύκλωμα εξόδου και στο κύκλωμα προστασίας PE (O/P-FG) 

 
3000 V/AC min. 
1500 V/AC min. 
  500 V/AC min. 

Αντίσταση μόνωσης: 
- ανάμεσα στο κύκλωμα εισόδου και εξόδου ή στο κύκλωμα προστασίας  

 
100 MΩ, 500V/DC  

 
Προδιαγραφές λειτουργίας (πιν.6). 

Θερμοκρασία λειτουργίας -10ºC...+40ºC  

Θερμοκρασία αποθήκευσης -20ºC...+60ºC 

Σχετική υγρασία 20%...90%, χωρίς συμπύκνωση 

Ταλαντώσεις κατά τη διάρκεια λειτουργίας Μη αποδεκτό 

Κύματα εκτόνωσης κατά τη διάρκεια λειτουργίας Μη αποδεκτό 

Άμεση μόνωση Μη αποδεκτό 

Ταλαντώσεις και κύματα εκτόνωσης κατά τη διάρκεια μεταφοράς PN-83/T-42106 

 

 
               Εικ. 4. Χαρακτηριστικά έντασης – τάσης του PSU. 
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2. Εγκατάσταση 
 

2.1 Απαιτήσεις 
Το PSU με φόρτιση προορίζεται για τοποθέτηση από εξειδικευμένο εγκαταστάτη, ο οποίος θα κατέχει τις 

σχετικές άδειες και πιστοποιητικά (τα οποία υπάρχουν και απαιτούνται από τη συγκεκριμένη χώρα) για 230V/AC 
και χαμηλής τάσης εγκαταστάσεις. Η μονάδα προορίζεται για τη τοποθέτηση σε περιορισμένους χώρους, σύμφωνα 
με τη δεύτερη περιβαλλοντική τάξη, με φυσιολογική σχετική υγρασία (RH=90% μέγιστο, χωρίς συμπύκνωση) και 
θερμοκρασία από -10°C έως +40°C. Το PSU θα πρέπει να λειτουργεί σε κάθετη θέση η οποία θα εγγυάται επαρκή 
μεταγωγή του αέρα μέσω των οπών εξαερισμού του κυτίου. 

 
 

 1. Έξοδος ηλεκτρικού ρεύματος 3A (χωρίς μπαταρία) 
 2. Έξοδος ηλεκτρικού ρεύματος 2,3A + 0,7A φόρτιση μπαταρίας 

 
         Συνολικό ρεύμα των δεκτών + μπαταρία: 3A max. 

 
 Δεδομένου ότι το PSU έχει σχεδιαστεί για συνεχή λειτουργία και δεν διαθέτει διακόπτη τροφοδοσίας, θα 

πρέπει να υπάρχει μία προστασία από υπερφόρτωση η οποία θα διασφαλίζει το κύκλωμα τροφοδοσίας. Επιπλέον, 
ο χρήστης θα πρέπει να ενημερωθεί για τη μέθοδο αποσύνδεσης (συνήθως μέσω του προσδιορισμού της 
κατάλληλης ασφάλειας στο κουτί ασφαλειών). Το ηλεκτρικό σύστημα θα πρέπει να ακολουθήσει τα ισχύοντα 
πρότυπα και κανονισμούς. 

 
2.2 Διαδικασία εγκατάστασης 

 
 

  
Πριν την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι η τάση 230V στο κύκλωμα τροφοδοσίας έχει 

διακοπεί. 
 

 
 
1. Τοποθετήστε το PSU στην επιλεγμένη θέση και συνδέστε τα καλώδια. 
2. Συνδέστε τα καλώδια τροφοδοσίας (~230Vac) στα L-N κλιπ του PSU. Συνδέστε το καλώδιο γείωσης το οποίο 

είναι σημειωμένο με το σύμβολο της γης . Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο τριών πυρήνων (με κίτρινο και πράσινο 
καλώδιο προστασίας PE) για να κάνετε τη σύνδεση. Οδηγήστε τα καλώδια στα κατάλληλα κλιπ μέσω της 
μονωτικής ροδέλας. 

 

 Το κύκλωμα προστασίας από ηλεκτροπληξία εκτελείται με ιδιαίτερη προσοχή, δηλαδή το 
κίτρινο και το πράσινο τρίχωμα του καλωδίου τροφοδοσίας πρέπει να κολλήσει στη μία άκρη 

του τερματικού - σημειώνεται με το σύμβολο ‘ ‘ σύμβολο στο κυτίο PSU. Η λειτουργία του 
PSU χωρίς να γίνει σωστά και  πλήρως λειτουργικό το κύκλωμα προστασίας από 
ηλεκτροπληξία είναι ,ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ! Μπορεί να προκαλέσει βλάβη της συσκευής ή 

ηλεκτροπληξία. 

 
 
3. Συνδέστε τα καλώδια των δεκτών στα + AUX, - AUX βύσματα του τερματικού μπλοκ στη πλακέτα του PSU 
(προαιρετικά συνδέστε τη μονάδα MZN1 στην έξοδο + AUX, και τους δέκτες στην έξοδο της πλακέτας). 
4. Αν είναι απαραίτητο, συνδέστε του αγωγούς της συσκευής στη τεχνική έξοδο TAMPER (ο δείκτης εμποδίζει το 
ανεπιθύμητο άνοιγμα του PSU) 
5. Ενεργοποιήστε τη τροφοδοσία ~230V AC (η δίοδος AC και η δίοδος AUX θα πρέπει να φωτίζουν διαρκώς) 
6. Ελέγξτε τη τάση εξόδου (η τάση του PSU χωρίς φορτίο θα πρέπει να ανέρχεται 13,6V÷ 13,9V, κατά τη διάρκεια 
φόρτισης της μπαταρίας: 12,8V÷13,8V). Αν η αξία της τάσης απαιτεί ρύθμιση, θα πρέπει να ρυθμιστεί από το P1 
ποτενσιόμετρο, παρακολουθώντας τη τάση εξόδου AUX του PSU. 
7. Συνδέστε τη μπαταρία σύμφωνα με τις ενδείξεις (χρώματα): +BAT κόκκινο στο ‘συν’, -BAT μαύρο στο ‘πλην’ 
8. Όταν ολοκληρωθούν οι δοκιμές και ο έλεγχος λειτουργίας, το κυτίο μπορεί να κλείσει. 
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ΚΟΚΚΙΝΟ LED: 

 on – το PSU τροφοδοτείται με 230V AC  

 off – χωρίς 230V AC τροφοδοσία  
 

ΠΡΑΣΙΝΟ LED: 

 on – DC τάση στην έξοδο DC του AUX 

 off – χωρίς DC τάση στην έξοδο DC του AUX 

3. Ένδειξη κατάστασης λειτουργίας. 
 

3.1 LED ένδειξης  
Το PSU διαθέτει επτά διόδους στη πρόσοψη. 
 

 
 
 
 

3.2 Τεχνική έξοδος:  
Το PSU διατίθεται με τεχνική έξοδο: 

TAMPER – έξοδος η οποία υποδεικνύει το άνοιγμα του τροφοδοτικού. Οι επαφές εξόδου χωρίς τάση (χωρίς 
δυναμικό) υποδεικνύουν τη κατάσταση της θύρας του PSU:  

- μονάδα κλειστή: NC,  
- μονάδα ανοιχτή: NO 

 
4. Λειτουργία και χρήση. 
 

4.1 Υπερφόρτωση ή βραχυκύκλωμα της εξόδου του PSU  
Η έξοδος AUX είναι εξοπλισμένη με προστασία χάρη στη πολυμερή ασφάλεια PTC. Αν το φορτίο του PSU 

ξεπεράς4ει Imax (φορτίο 110% ÷ 150% του PSU τροφοδοτικού @65 ºC÷25ºC) η τάση εξόδου κόβεται αυτόματα και 
υποδεικνύεται από το σβήσιμο της πράσινης διόδου . Για να επαναφέρετε την ισχύ εξόδου και για να προστατέψετε 
τη PTC, κόψτε το φορτίο εξόδου για περίπου 1 λεπτό.  

Στη περίπτωση βραχυκυκλώματος στο AUX, BAT έξοδο (φορτίο 200% ÷ 250% της PSU τροφοδοσίας) ή 
αντίστροφης σύνδεσης πολικότητας, η ασφάλεια FBAT στο κύκλωμα μπαταρίας αποκτά μόνιμη βλάβη και η 
αποκατάσταση της τάσης στην έξοδο BAT απαιτεί την αντικατάσταση της ασφάλειας. 
  

4.2 Λειτουργία με τη βοήθεια μπαταρίας.  
             Άμεση επαναφορά μπαταρίας στη περίπτωση διακοπής ρεύματος. 
 Για να λειτουργήσετε το PSU μόνο από τη μπαταρία, συνδέστε τα βύσματα BAT σύμφωνα με τα σημάδια:  
+ BAT κόκκινο στο ‘συν’ και, - BAT μαύρο στο 'πλην’ μετά πατήστε το πλήκτρο START στη κεντρική πλακέτα και 
κρατήστε το για 5 δευτερόλεπτα. 
 

 
Το PSU διαθέτει σύστημα αποσύνδεσης αποφορτισμένης μπαταρίας (UVP), το οποίο 
διαμορφώνεται μέσω των ακροδεκτών PBAT. Η προστασία της μπαταρίας ισχύει και αφού 
αφαιρεθεί το PBAT jumper. 

 
 

4.3 Συντήρηση 
Οποιαδήποτε και όλες οι εργασίες συντήρησης μπορούν να εκτελεστούν  μετά την αποσύνδεση του PSU 

από το δίκτυο τροφοδοσίας. Το PSU  δεν απαιτεί την εκτέλεση των οποιωνδήποτε ειδικών μέτρων συντήρησης, 
ωστόσο, στη περίπτωση σημαντικού ποσοστού σκόνης, το εσωτερικό του συνίσταται να καθαρίζεται με 
πεπιεσμένο αέρα. Στη περίπτωση αντικατάστασης της ασφάλειας, χρησιμοποιήστε μία αντικατάσταση των ίδιων 
παραμέτρων. 
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WEEE ΣΗΜΑ 
 

Σύμφωνα με την οδηγία της EU WEE – απαιτείται να μην πετάτε τα ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά 
απόβλητα μαζί με τα αστικά απόβλητα αλλά να συλλέγονται χωριστά σύμφωνα με την WEEE. 

 
 

 
Το τροφοδοτικό είναι προσαρμοσμένο για μια σφραγισμένη  μπαταρία μόλυβδου - οξέος (SLA). Μετά τη περίοδο λειτουργίας δεν πρέπει να τις 

πετάμε αλλά να ανακυκλώνονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 
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