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Moduł zasilacza buforowego MK2A



1. Opis techniczny

         Moduł zasilacza przeznaczony jest do nieprzerwanego zasilania urządzeń wymagających 
stabilizowanego  napięcia  12V.  Zastosowany  w  urządzeniu  liniowy  układ  stabilizacyjny  dostarcza 
napięcia  o  mniejszym  poziomie  szumów  i  krótszym  czasie  odpowiedzi  na  zakłócenie,  niż  w 
przypadku  stosowania  stabilizatora  impulsowego.  Zasilacz  dostarcza  napięcia  12V-13,8V o 
wydajności prądowej 2A max. W przypadku zaniku napięcia sieciowego następuje natychmiastowe 
przełączenie  na  zasilanie  akumulatorowe.  Akumulator  jest  chroniony  przed  nadmiernym 
rozładowaniem. Moduł wyposażony jest w obwody monitorujące stany pracy, oraz wyjścia techniczne 
sygnalizujące  wystąpienie  awarii  i  braku  zasilania  230V.  Urządzenie  zaprojektowano  zgodnie 
wymogami  EMC i  LVD Unii  Europejskiej.  Moduł  należy zasilać  napięciem bezpiecznym 17AC z 
transformatora sieciowego o mocy minimum 40VA.

Rysunek poglądowy płytki modułu:

Uruchomienie zasilacza 
z akumulatora

Wyjście 13.8V/2A

Wyjście braku sieci OC
Wyłącznik sabotażowy

Regulacja napięcia
wyjściowego

Czas odłączenia
razładowanego akumulatora

Opóźnienia załączenia
wyjścia BS

Wyłączenie zasilacza/
wyłączenie testu akumulatora

Zał./wył
sygnalizacji 
dźwiękowej

Zasilanie 17VAC



Opis zacisków zasilacza:

+ -         dwie pary zacisków do podłączenia odbiorników,  maksymalnie 2A
AW         wyjście techniczne awarii NC, typu OC
BS         wyjście techniczne braku sieci NO, typu OC
TAMPER   styki wyłącznika antysabotażowego pokrywy
~AC         zaciski do podłączenia uzwojenia wtórnego transformatora 40VA/17V 

2. Sygnalizacja działania zasilacza

    Urządzenie wyposażone jest w optyczną i akustyczną sygnalizację stanów pracy:

 dioda zielona   WYJŚCIE:    sygnalizuje obecność napięcia na zaciskach wyjściowych

świeci ciągle - zasilacz zasilany napięciem 230V AC praca standardowa
pulsuje          - brak napięcia 230V AC, praca z akumulatora. 

 dioda czerwona AWARIA:    sygnalizuje wystąpienie sytuacji awaryjnej:

 Rodzaj usterki sygnalizowany jest odpowiednią ilością błysków:

Ilość 
błysków Typ usterki Przyczyna Uwagi

1 akumulator niesprawny

Akumulator nie doładowany, aku-
mulator jest nie podłączony,
przepalony bezpiecznik akumula-
tora

Sprawdzić poprawność po-
łączenia i bezpiecznik aku-
mulatora

2 akumulator rozładowany sygnalizuje obniżenie napięcia 
akumulatora poniżej 10V

podczas pracy bateryjnej 

3 za niskie napięcie wyjścio-
we  <10V

Przeciążone wyjście 
Usunąć przyczynę odłą-
czyć obciążenie i załączyć 
po 30 s

4
za wysokie napięcie wyj-
ściowe sygnalizowane 
> 14.5V

Uszkodzony stabilizator napięcia, 
złe ustawienie potencjometru do-
strojczego

5 przegrzanie płytki zasila-
cza

Temperatura płytki >120°C



Sygnalizacja akustyczna:

Sytuacje awaryjne sygnalizowane są akustycznie,  za pomocą buzzera. Częstotliwość i  ilość 
sygnałów  uzależniona  jest  od  typu  występującej  usterki.  Sygnalizację  akustyczną  można 
wyłączyć zdejmując zworkę ZB.

Nr Opis Zdarzenie

1 1 sygnał co 8s praca bateryjna, brak zasilania 230V AC

2 2 sygnały co 16s nie doładowany akumulator, brak akumulatora podczas 
pracy sieciowej, przepalony bezpiecznik akumulatora

3 szybkie sygnały przez 3s Restart zasilacza

4 12 sygnałów Wyłącznie testu akumulatora 

5 3 sygnały Załączenie testu akumulatora

6 ciągła sygnalizacja Awaria, typ sygnalizowany diodą AWARIA

Wyjścia informacyjne:

Zasilacz posiada dwa niezależne wyjścia sygnalizacyjne, umożliwiające przekazanie informacji o bra-
ku zasilania AC i awariach systemu.

      
     Wyjście awaria AW: - wyjście typu OC sygnalizujące pojawienie się usterki zasilacza. w stanie 
normalnym gdy brak awarii wyjście jest zwarte do masy układu, gdy wystąpi awaria  wyjście jest roz-
wierane. 

Wyjście braku zasilania 230V/AC BS: - wyjście typu OC sygnalizuje utratę zasilania 230V AC w 
stanie normalnym, przy zasilaniu 230V  wyjście jest rozwarte w przypadku, utraty zasilania zasilacz 
załączy wyjście po upływie czasu ustawionego zworkami Z1 Z2.

Czasy opóźnienia załączenia wyjścia BRAK AC.

• Praca z akumulatora:

Czas pracy przy zasilaniu akumulatorowym zależy od pojemności akumulatora, stopnia nała-
dowania oraz prądu obciążenia. Przykładowo, dla typowego w pełni naładowanego akumulatora o 



pojemności 7Ah i prądu obciążenia 2A maksymalny bezpieczny dla akumulatora czas pracy wy-
nosi ok. 3h.

• Odłączenie rozładowanego akumulatora.

Zasilacz wyposażony jest w układ odłączenia i sygnalizacji rozładowania akumulatora buforo-
wego. Podczas pracy akumulatorowej obniżenie napięcia na zaciskach akumulatora poniżej 10V 
spowoduje rozpoczęcie odliczenia czasu do odłączenia akumulatorów. Czas odłączenia regulo-
wany jest zworkami Z3,Z4.

 Ustawienia czasów odłączenia akumulatora:

• Dynamiczny test naładowania akumulatora:

Co 10 min urządzenie przeprowadza test akumulatora, poprzez chwilowe obniżenie napięcia na 
wyjściu i pomiar napięcia na zaciskach akumulatora, awaria jest sygnalizowana w przypadku gdy na-
pięcie będzie niższe niż 12,2V.

Funkcję testu akumulatora w przypadku gdy np. akumulatory nie są podłączone do zasilacza można 
wyłączyć. 

• Wyłączenie/załączenie testu: nacisnąć i przytrzymać przez 3 sekundy przycisk STOP  pod-
czas pracy sieciowej zasilacza. Urządzenie potwierdzi akustycznie włączenie lub wyłącznie te-
stu w następujący sposób. 

o  testowanie wyłączone   12 dźwięków
o  testowanie załączone      3 dźwięki

 
 Uwagi: załączenie/wyłączenie testu jest pamiętane nawet po odłączeniu urządzenia od zasilania

Podczas pracy z sieci 230V odłączenie wyjścia przyciskiem STOP nie jest możliwe

• Ograniczenie prądu ładowania akumulatora.

Zasilacz  posiada  układ  automatycznego  ograniczenia  prądu  ładowania  akumulatora  do  wartości 
0,45A (zworka CHARGE założona) lub 0.9A (zworka zdjęta)

Start z akumulatora: należy nacisnąć i przytrzymać 5 sekund przycisk START na płycie urządzenia.



Stop z akumulatora: należy nacisnąć i przytrzymać 2 sekundy przycisk STOP na płycie urządzenia. 
Zasilacz odłączy wyjście po ok. 10 sekundach.

Parametry techniczne:

Parametr Wartość Uwagi

Napięcie zasilania 230V 50Hz 

Napięcie wyjściowe 12V-13,8V 13,3V dla Iobc=2A

Maksymalny ciągły prąd wyjściowy 2A

Maksymalny chwilowy prąd wyjściowy z 
podłączonym akumulatorem 7Ah

4A

Maksymalny prąd ładowania akumulatora 0,9A lub 0,45A
Bezpiecznik w obwodzie akumulatora 4A Szybki
Akumulator 7Ah lub 17Ah -12V Ołowiowo-kwasowy
Obciążalność prądowa wyjść technicznych 50 mA max.
Temperatura pracy 0°C-+45°C
Wymiary szer.xwys.xgłęb. 115x135x78mm
Transformator sieciowy 40VA/17V
Masa 0.44kg

OZNAKOWANIE WEEE

Zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie wolno wyrzucać razem ze zwykłymi domowymi odpada-
mi. Według dyrektywy WEEE (Dyrektywy 2002/96/EC) obowiązującej w UE dla używanego sprzętu elektrycz-
nego i elektronicznego należy stosować oddzielne sposoby utylizacji.

W Polsce zgodnie z przepisami ustawy z dnia 1 lipca 2005r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i 
elektronicznym zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego 
symbolem przekreślonego kosza. Użytkownik, który zamierza się pozbyć tego produktu, jest obowiązany 
do oddania ww. do punktu zbierania zużytego sprzętu. Punkty zbierania prowadzone są m.in. przez 

sprzedawców hurtowych i detalicznych tego sprzętu oraz gminne jednostki organizacyjne prowadzące działalność w zakresie odbie-
rania odpadów.Prawidłowa realizacja tych obowiązków ma znaczenie zwłaszcza w przypadku, gdy w zużytym sprzęcie znajdują się 
składniki niebezpieczne, które mają negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.

PRODUCENT 

Pulsar K.Bogusz Sp.j. 
Siedlec 150, 

32-744 Łapczyca, Poland
Tel. (+48) 14-610-19-40, Fax. (+48) 14-610-19-50

e-mail: biuro@pulsarspj.com.pl, sales@pulsarspj.com.pl
http:// www.pulsarspj.com.pl

GWARANCJA :
24  miesiące od daty sprzedaży , 36 miesięcy od daty produkcji.

GWARANCJA WAŻNA tylko po okazaniu faktury sprzedaży, której dotyczy reklamacja
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