
MLRK 1012 
 

v.1.2 

 

MLRK13,8V/1A 

 

Szünetmentes, lineáris tápegység modul  
FAC technikai kimenettel. 

HU 

Kiadás: 8. 01.03.2018-től 

Utolsó változtatás: ----------- 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



www.pulsar.pl     MLRK1012    

 2 

 

Tulajdonságok: 
 

 szünetmentes tápegység DC 13,8V/1A  

 működési feszültség: külső transzformátorral  
16÷17VAC működési feszültséggel (pl. 
AWT150)   

 hálózati feszültség 230VAC 

 akkumulátor töltés és karbantartás felügyelet 

 mélykisülés védelem (UVP) 

 akkumulátor fordított polaritás és rövidzár 
védelem 

 akkumulátor töltőáram 0,1A 

 START funkció ( akkumulátoros indítás)    

  LED kijelzés 

  FAC AC hibajelző technikai kimenet 

  beállítható AC hiba jelzési idő 

  védelem: 

 SCP rövidzár védelem 

 OLP túlterhelés védelem 

 OHP túlmelegedés védelem 

 villám védelem 

 garancia – a termék gyártásától számított 5 év. 
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1. Technikai leírás. 
 

1.1. Általános leírás. 
 A kapcsolóüzemű tápegység modul 12V DC (+/- 15%) stabilizált feszültséget igénylő riasztóberendezések 
szünetmentes táplálására szolgál. A lineáris stabilizált rendszerek által szolgáltatott feszültség kevesebb zajt 
tartalmaz és gyorsabb az interferencia hibára való reagálása, mint a kapcsolóüzemű tápegységeknek. A tápegység 
modul által szolgáltatott feszültség  13,8V DC a teljes kimeneti áram:  
 

    1. Kimeneti áram 1A (akkumulátor nélkül) 
 2. Kimeneti áram 0,9A + 0,1A akkumulátor töltés 
 

A fogyasztó teljes áramfelvétele + akkumulátor töltés max. 1A 
 

   Hálózati tápfeszültség kimaradás esetén az akkumulátoros működés azonnal aktiválódik. 
 

 
 
FIGYELEM! A Tápegység CCTV, vagyonvédelmi, beléptető berendezésekhez használva (vagy más 
hasonló alkalmazások) javasolt ellátni MZN1 túlfeszültség védő modullal. A modult DC kimeneti 
körhöz kell csatlakoztatni. 
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1.2. Blokk diagram (ábra.1). 

 
Ábra. 1. PSU modul blokk diagram. 

 
1.3. Alkatrészek és csatlakozók leírása. 

 
Táblázat 1. A szünetmentes tápegység hibakimenet részei (ld. 2. ábra). 

Számozás Leírás 

[1] P1 potenciométer, DC feszültség beállítás 

[2] 
LED kijelzés: 
AC – LED AC feszültség  
AUX – LED DC kimenő feszültség 

[3] 

Satlakozó:  
~AC~ - AC bemenet (transzformátor kiválasztása) 
+AUX- DC feszültség kimenet 
(+AUX= Vcc, -AUX=GND) 

[4] 
FAC - AC hiányt jelző technikai relé kimenet 
Figyelmeztetés! Az 1. ábrán látható, a kapcsolókészlet a potenciálmentes relé állapotát 
jelzi, amely megfelel a váltakozó áramú áramkimaradásnak (hálózati áramkimaradás). 

[5] 

TAC; jumper A, B, C, D - AC hibajelzés késleltetése  

 A= , B= , C= , D= : késleltetés T= 3 s 

 A= , B= , C= , D= : késleltetés T= 70 s 

 A= , B= , C= , D= : késleltetés T= 9 min 

 A= , B= , C= , D= : késleltetés T= 72 min 
jelzés jelentése:  jumper be,   jumper ki 

[6] 
DC akkumulátortöltő kimenet 
 (+BAT= piros, - BAT = fekete) 

[7] FBAT akkumulátor kör biztosíték 

[8] START przycisk (uruchomienie modułu zasilacza z akumulatora) 
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Ábra. 2. PSU modul nézeti rajz. 

 
 

1.4. Műszaki adatok:  
    - elektromos jellemzők (táblázat 2) 
    - mechanikai adatok (táblázat 3) 
    - működési adatok (táblázat 4) 
 

Elektromos jellemzők (táblázat 2). 

Modul tápfeszültsége 16V÷17V/AC 

A transzformátorból levezetett áram 1,9A max. (transzformátor teljesítménye 30VA, például 
AWT150 esetén) 

Hálózati frenvencia 50Hz 

Teljesítmény 14W 

Kimeneti feszültség 12,8V÷13,8V DC – normál működés 

Kimeneti áram 1A (akkumulátor nélkül) 
0,9A + 0,1A akkumulátor töltőáram 

Kimeneti feszültség eszkaláció, csökkenés és 
időtartam. 

70ms/70ms/16ms 

Feszültség beállítási tartomány 12V÷14,5V  

Hullámzás 5 mV p-p max. 

PSU rendszer áramfelvétele 10 mA – akkumulátoros működés 

Akkumulátor töltőáram 
0,3A (max.) 
0,1A /24h (Iśr/24h) @ 7Ah/12V 

Rövidzár védelem SCP  
feszültség ellátás 200% ÷ 250% – áram határ és/vagy 
biztosíték hiba az akkumulátor körben (biztosíték csere 
szükséges) 

Túlterhelés OLP 
tápegység 110%÷150% (@65ºC÷25ºC) -a határolás PTC 
automatikus helyreálló biztosítékkal, kézi újraindítás (DC 
kimeneti kör lecsatlakoztatása szükséges) 

Akkumulátor rövidzár SCP és fordított polaritás 
védelem 

2A- áramhatár, FBAT biztosíték (hiba esetén biztosíték cseréje 
szükséges) 

Akkumulátor mélykisülés védelem UVP U<10V (± 5%) – lekapcsolási szint (-BAT) akkumulátor 

Technikai kimenetek: 
- FAC; AC hibajelzés 

 
- típus R-relé, 1A@ 30VDC/50VAC max. 
késleltetési idő. 3s/70s/9m/72m (+/-5%) 

Biztosítékkal FBAT F2A / 250V 
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Mechanikai méretek (táblázat 3). 

Méret L=90, W=72, H=55 [mm] (+/- 2) 

Rögzítés Szerelő tüske x 4 (PCB fi=4,2 mm) 

Nettó/Bruttó súly 0,14kg/0,17kg 

Csatlakozók Kimenetek: Ф0,41÷1,63 (AWG 26-14) 
Akku kimenet BAT: 6,3F-2,5, 30cm 

 

Működési adatok (táblázat 4). 

Működési hőmérséklet -10ºC...+40ºC  

Tárolási hőmérséklet -20ºC...+60ºC 

Relatív páratartalom 20%...90%, víz kicsapódás mentes 

Rázkódás működés közben nem elfogadható 

Impulzus hullámok működés közben nem elfogadható 

Közvetlen szigetelés nem elfogadható 

Rázkódás és elektromos hullámok szállítás közben PN-83/T-42106 

 
 2. Telepítés. 

 
2.1 Elvárások. 
A tápegység telepítését csak hozzáértő szakember végezheti, betartva a vonatkozó előírásokat. A 230VAC 

hálózati feszültség és az alacsony feszültség előírásai országonként változó. A tápegység csak normál száraz, 
nedvességtől védett helységben telepíthető ahol a környezeti besorolás 2-es osztályú, a relatív páratartalom 
max.90%. A hőmérséklet -10°C tól +40°C ig terjedhet. A tápegységet függőleges irányba kell felszerelni, mert a 
doboz szelőztető nyílásai csak így tudják biztosítani a hűtést.  
 

 
 1. Kimeneti áram 1A (akkumulátor nélkül) 
 2. Kimeneti áram 0,9A + 0,1A akkumulátor töltés 
 

A fogyasztó teljes áramfelvétele + akkumulátor töltés max. 1A 
 

Tápegység modul folyamatos működésre lett tervezve, nem rendelkezik ki és bekapcsolásra alkalmas 
kapcsolóval. Javasolt lenne a hálózati feszültségi oldalt túlfeszültség elleni védelemmel ellátni. A felhasználót 
tájékoztassa, hogy a tápegység feszültségmentesítése a hálózati olvadó biztosíték kivételével lehetséges. A 
telepítést mindig a megfelelő szabályok és előírások szerint végezze.  

A készüléket a fém burkolatba (szekrénybe) kell beszerelni. Azért, hogy megfeleljen az UE 
követelményeinek az alkalmazás, a fejlesztést és az árnyékolást illetően az alábbiakat kell betartani: ennek 
megfelelően a 16-17VAC tápfeszültségnek megfelelően, galvanikus leválasztással (transzformátor szigetelés). A 
transzformátor teljesítményét a következő S = f (I) táblázattal összhangban kell összeilleszteni (1. ábra). 



www.pulsar.pl     MLRK1012    

 6 

 
1.ábra. A transzformátor teljesítménye S és a szünetmentes tápegység modul kimeneti teljesítménye - Io. 

 
 

2.2 Telepítés menete. 
 

  
A telepítés előtt győződjön meg arról, hogy a hálózati feszültség le van kapcsolva. 
 
 

1. Rögzítse a dobozt vagy szekrényt és vezesse be a vezetékeket a kábelátvezető nyíláson. 
2. Rögzítse a PSU modult a szerelő tüskékre ( a szerelőtüskéket a doboz rögzítése előtt kell a dobozba beépíteni).  
3. Csatlakoztass az AC törpefeszültség vezetékét az ~AC~ sorkapcsokhoz. 
4. Csatlakoztassa a fogyasztó vezetékét a PSU modul AUX, - AUX csatlakozóihoz. 
5. Szükség esetén csatlakoztassa a készülék kimeneteit a COM-NC-NO technikai kimenethez (riasztó panel, 
vezérlő, jelző, LED stb.). Az A, B, C, D jumper sorral lehet beállítani a hibajelzés késleltetését. 
6. Kapcsolja be a hálózati tápfeszültséget ~230V AC (az AC LED dióda és az AUX LED dióda folyamatosan kell, 
hogy világítson). 
7. Ellenőrizze a kimeneti feszültséget (a PSU kimeneti feszültség terhelés nélkül 13,6V÷13,9V, akkumulátor töltés 
közben ez az érték 12V÷13,8V). Szükség esetén a feszültség érték változtatásához használja a P1, 
potenciómétert.  Szabályozás közben mérje az AUX kimeneti feszültséget. 
8. Csatlakoztassa az akkumulátort a színeknek megfelelően (színek): BAT piros a pluszhoz, -BAT Fekete a 
mínuszhoz’ 
9. A telepítés és ellenőrzés végeztével zárja be a doboz/szekrény fedelét. 
 
 
3. Telepítés menete. 
 

3.1. LED kijelzés. 
A szünetmenetes tápegység két LED diódával van ellátva, amelyek a működési állapotot jelzik: AC, AUX.  

 AC- piros LED: normál működés esetén folyamatosan világít (AC feszültség ON). AC feszültség 
hiányában  a led nem világít.    

 AUX- zöld LED: DC feszültség állapotát jelzi a tápegység kimenetén. Normál működés esetén 
folyamatosan világít. Hiba esetén, ha nincs DC feszültség (rövidzár, túlterhelés) a LED nem világít. 
 
3.2 Technikai kimenetek. 

A PSU modul a következő hibajelző kimeneteket tartalmazza: 
 

 FAC - AC tápfeszültség kimenetének hiánya: - a relé kimenet jelzi az AC tápellátás hiányát. 
Áramkimaradás esetén a PSU modul átkapcsolja a relé érintkezőit a jumper konfiguráció által 
meghatározott idő után. 

 
Figyelmeztetés!  Az 1. ábrán látható, a kapcsolókészlet a potenciálmentes relé állapotát jelzi, 
amely megfelel a váltakozó áramú áramkimaradásnak (hálózati áramkimaradás). 
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4. Szerviz és működtetés. 

4.1. PSU modul kimenet túlterhelése vagy rövidzárlata. 
A tápegység AUX kimenete PTC biztosítékkal védett. Amennyiben a PSU kimenete a megjelölt 

határértékeken túl terhelődik 1,5A  (terhelés 110%÷150% PSU teljesítmény @65ºC÷25ºC) a kimeneti feszültség 
automatikusan megszűnik, a DC feszültséget jelző zöld LED kialszik. A kimeneti feszültség helyreállításához 
távolítsa el a terhelést megközelítőleg 1 percre. 

Az AUX, BAT akkumulátor kimenet rövidzárása esetén vagy akkumulátor fordított polarítású 
csatlakozásakor F1 biztosíték kiég. A normál állapot visszaállításához meg kell szüntetni a hiba okát, majd a 
biztosíték cseréje szükséges. 
 

4.2. Akkumulátoros működés.  
A Tápegység hálózati feszültség kimaradása esetén azonnal akkumulátoros működésre vált. A Tápegység 

modul csak akkumulátoros indítása esetén, csatlakoztassa a BAT kábeleket a megfelelő módon (+BAT piros a 
“pluszra”, BAT – Fekete a “mínuszra”), majd nyomja meg és tartsa lenyomva 5 mp.-ig a panelon található “start” 
feliratú gombot. 

 
 
A tápegység modul akkumulátor mélykisülés elleni védelmet (UVP) tartalmaz. 
 
 

4.3. Karbantartás. 
A karbantartáshoz kapcsolja le a hálózati feszültséget. A tápegység nem igényel különleges karbantartást. 

Poros levegő esetén javasolt időnként sűrített levegővel kitisztítani a tápegység belsejét. A hibás biztosíték cseréje 
esetén csak az eredetivel megegyező biztosítékot használjon. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

WEEE JELZÉS 
 

Használt elektromos és elektronikai terméket ne keverjen bele normál háztartási 
hulladékba.  Ezeket elkülönítve az EU előírásoknak megfelelően kell kezelni szem előtt 

tartva a WEEE előírásokat. 

     

A Tápegység zárt ólom-savas  (SLA) akkumulátor típusra tervezett. Az akkumulátor működési időszakon túli cseréje esetén az 
érvényben lévő előírásoknak megfelelően kezelje az akkumulátort. 

Pulsar  

Siedlec 150,  32-744 Łapczyca, Poland 

Tel. (+48) 14-610-19-40, Fax. (+48) 14-610-19-50 
e-mail: biuro@pulsar.pl, sales@pulsar.pl 

http:// www.pulsar.pl, www.zasilacze.pl 
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