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PSBOC 13,8/11A/OC zasilacz buforowy
impulsowy do zabudowy

KOD:
TYP:
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Zasilacz serii PSBOC
Zasilacz buforowy, impulsowy 13,8 V do zabudowy 

Pulsar ®

OPIS   

   Zasilacz buforowy przeznaczony jest do nieprzerwanego zasilania urządzeń wymagających 
stabilizowanego napięcia 12 V DC (+/-15%). Zasilacz dostarcza napięcia U=13,8 V DC o wydajności 
prądowej:

1. Prąd wyjściowy 10A + 1A ładowanie akumulatora
2. Prąd wyjściowy 7A + 4A ładowanie akumulatora 

                                         Sumaryczny prąd odbiorników + akumulator wynosi max. 11A.

    W przypadku zaniku napięcia sieciowego następuje natychmiastowe przełączenie na zasilanie 
akumulatorowe.  Zasilacz jest  wyposażony w zabezpieczenie przeciwzwarciowe, przeciążeniowe, 
przepięciowe oraz nadnapięciowe. 

Cechy zasilacza: 
 

· bezprzerwowe zasilanie 13,8VDC/11A  
· szeroki zakres napięcia zasilania 176÷264VAC  
· wysoka sprawność 83% 
· kontrola ładowania i konserwacji akumulatora 
· ochrona akumulatora przed nadmiernym 

rozładowaniem (UVP) 
· prąd ładowania akumulatora 1A/4A, 

przełączany zworką 
· zabezpieczenie wyjścia akumulatora przed 

zwarciem i odwrotnym podłączeniem 
· sygnalizacja optyczna LED 

 

· wyjścia techniczne FAC zaniku sieci 230V 
· wyjście techniczne FPS awarii zasilacza 
· wyjście techniczne FLB niskiego napięcia 

akumulatora 
· zabezpieczenia: 

· przeciwzwarciowe SCP 
· nadnapięciowe OVP 
· przepięciowe (wejście AC) 
· przeciążeniowe OLP 
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Pulsar ®

Buffer, switch mode power supply unit  13,8V/DC, without automatic operation control 

Pulsar ®

Zasilacz serii PSBOC
Zasilacz buforowy, impulsowy 13,8V do zabudowy 

Wykres 1.
Dopuszczalny prąd wyjściowy 
zasilacza w zależności od temperatury otoczenia.

DANE TECHNICZNE 

Zasilan ie:  176 ÷ 264V AC 

Pobór p rądu: 1 ,4A@ 230VAC max. 

Moc zas ilacza : 155W  max. 

Sprawność : 83% 

Napięcie wyjśc iowe : 11V÷ 13,8V  DC – praca buforowa 
9 ,5V÷13,8V  DC – praca bateryjna 

P rąd wyjściowy: 10A + 1A ładow anie akumulatora 
7A + 4A ładowanie akumulatora 

Prąd wyjściowy tAMB<30°C  10A + 1A ładowanie akumulatora - patrz wykres  1  
7A + 4A  ładowanie  akumula to ra - patrz wykres  1  

Prąd wyjściowy tAMB=40°C  6 ,7 A + 1A ładowan ie akumu latora - patrz wyk res 1 
3 ,7 A + 4A ładowan ie akumu latora - patrz wyk res 1 

Zakres regulacji nap ięc ia 
wyjściowego: 

12÷14V DC 

Napięcie tętnienia: 120 mV p -p max. 

P rąd ładowania akumu latora: 1A / 4A – prze łączany zworką 

Zabezp ieczen ie  p rzed zwarciem 
SCP: 

e lektroniczne  

Zabezp ieczen ie  w obwodzie  
akumulatora SCP i odwrotna 
po laryzacja podłączen ia: 

Zabezpieczenie w obwodzie akumulatora  SCP i odwro tna 
polaryzac ja  podłączenia 

Zabezp ieczen ie  akum ulato ra  p rzed 
nadmiernym rozładowaniem UVP: 

U<9,5  V  (±  5% ) – od łączen ie zac isku akumulatora  

W yjścia techn iczne: 
- FAC; wyjście sygnalizu jące 
awarię  zasilania  AC  
 
 
 
- FPS; wyjście sygnalizujące brak  
napięcia  DC/awarię  zasilacza  
 
-FLB wyjśc ie sygna lizujące  n isk i 
poziom  napięcia akumulatora 

 
-typu  przekaźnikowego: 1A@  30VDC/50VAC, czas 
opóźn ienia  zadziałan ia : ok . 10s. 
- typu OC: 50mA max. stan no rm alny: poziom L (0V), 
awaria: poziom h i-Z, opóźnienie 10s. 
 
- typu OC, 50mA max. stan no rm alny: L  (0V),  
awaria: poziom h i-Z  
 
- typu OC, 50mA max. stan no rm alny (U BAT >11 ,5V): L (0V), 
awaria (U BAT <11,5V): poziom h i-Z 

Optyczna sygnalizacja  pracy: Tak - diody LED 

W arunki pracy: II k lasa środowiskowa, -10 oC÷40  oC  
W ymiary: 199 x 110 x 42 +23  [mm] (LxW xH) [mm] (+/- 2) 

W aga ne tto/brutto: 0 ,76kg  / 0,82kg 

 


