
1

Moduł zasilacza buforowego
AZAS1205/1B (12V DC +/-15%, 5A)

INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. Opis techniczny.

Zasilacz impulsowy z podtrzymaniem bateryjnym przeznaczony jest do zasilania urządzeń systemów telewizji 
przemysłowej, systemów kontroli dostępu oraz innych urządzeń zasilanych z napięć w zakresie 10 ÷ 13,9V DC.
Maksymalna wydajność prądowa zasilacza wynosi 5A.
Układ jest przystosowany do pracy z akumulatorami kwasowo-ołowiowymi lub suchymi typu SLA. 

Charakterystyka układów zabezpieczających zasilacza:
• zabezpieczenie przeciwzwarciowe wyjścia 12V, prąd zwarcia ~6A z ograniczeniem mocy pobieranej z sieci
• elektroniczne zabezpieczenie przeciwzwarciowe wyjścia BATT.  do maks. 1A
• zabezpieczenie przed odwrotnym podłączeniem akumulatora (bezpiecznik 5A)
• zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem akumulatora
• zabezpieczenie przeciwprzepięciowe wyjścia 12V (transil 600W) oraz wejścia AC (warystor 5J)

Rys.1. Widok płyty modułu AZAS1205/1B.

Objaśnienia do rysunku:
LD1 – LED czerwona – obecność napięcia 
na wyjściu +12V.
LD2 – LED zielona – obecność napięcia 
AC.
F1 – bezpiecznik akumulatora 5A.
BATT. CHARGE – wybór prądu ładowania 
akumulatora: 0,5A lub 1A.
START – wymuszenie startu bez 
obecności napięcia AC.

Opis złącz:
Nazwa złącza Opis
LED PANEL Złącze sygnalizacji LED umieszczonej na panelu obudowy
AC Zasilanie wejściowe (18 ÷ 22V AC), złącze do podłączenia uzwojenia wtórnego 

transformatora sieciowego
BATT Przewody do podłączenia akumulatora (czerwony +; czarny -)
+12V Wyjście zasilacza (+12V)
GND Masa (-12V)
OUF Wyjście typu OC sygnalizujące niskie napięcie na wyjściu +12V lub awarię 

akumulatora
ACF Wyjście typu OC sygnalizujące awarię zasilania na wejściu AC
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Optyczna sygnalizacja pracy zasilacza:
Obecność napięcia na wyjściach zasilacza sygnalizowana jest świeceniem czerwonej diody LED (LD1).
Obecność sieci AC sygnalizowana jest poprzez zieloną diodę LED (LD2).

2. Przykład zastosowania.

3. Obsługa oraz eksploatacja.

Obsługa
Zasilacz  po zainstalowaniu nie wymaga żadnych czynności obsługowych. Zaleca się jedynie okresowe 
kontrole stanu akumulatora.

Konserwacja
W przypadku wymiany bezpiecznika należy używać zamienników zgodnych z oryginalnymi.
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DANE TECHNICZNE

Wymiary                                                                86 × 66 × 39 (szer. × dł. × wys.)
Zalecany transformator 80VA 22V AC 50÷60 Hz
Zakres napięcia wejściowego 22÷36V DC, 18÷22V AC 50÷60 Hz
Typ zasilacza                                                         impulsowy, sprawność 83÷89%
Moc zasilacza                                                        55W ciągła, 64W maks.

Napięcie wyjściowe                                               11,5÷13,9V - zasilanie sieciowe, 
10,5÷12,6V - praca bateryjna

Prąd wyjściowy                                                       max 5A , zalecany ciągły: do 4A [1]

Prąd ładowania akumulatora                                  0.5A lub 1A wybierane zworką (BATT. CHARGE)
Pobór prądu przez układ zasilacza                        30mA maks.  
Ilość wyjść zasilania                                               1 – podwójne

Ochrona akumulatora                                            
- Odłączenie dla napięcia akumulatora poniżej 10,5V. 
automatyczny powrót po powrocie napięcia sieci, 
- Zabezpieczenie przed odwrotnym podłączeniem 
akumulatora

Zabezpieczenie przed zwarciem wyjścia 12V       elektroniczne przetwornicy: 6A (maks. 6,5A);
z akumulatorem: 6A + prąd przepalenia bezpiecznika 5A

Zabezpieczenie przed zwarciem zacisków akku   elektroniczne, ograniczenie prądu do 1A maks.  
Zabezpieczenie odwrotnej polaryzacji akku          bezpiecznik szybki 5A
Zabezpieczenie przed przepięciami                      transil 600W
Sygnalizacja pracy                                                 diody LED: stan zasilania AC, stan wyjścia 12V
Wyjścia techniczne                                                 tak, OUF – brak napięcia +12V, ACF – brak napięcia AC
Typ wyjść technicznych                                          typu OC (otwarty kolektor), maks. 50mA na wyjście
Funkcja startu przy braku zasilania AC                  tak, przycisk START [2]

Zakres temperatur pracy                                        -10°C ... +40°C [3]

Adnotacje:
1. Zaleca sie pozostawienie rezerwy 1A dla obwodu ładowania akumulatora.
2. Wyzwalanie typu IMPULS, zaleca się odciążenie zasilacza w celu poprawnego startu.
3. Dla temperatury otoczenia powyżej +27°C oraz mocy pobieranej ponad 50W zaleca się zastosowanie 
wymuszonego chłodzenia.

Rys.2. Zależność obciążenia od temperatury otoczenia

Obciążalność zasilacza uzależniona jest od temperatury otoczenia. Zasilacz można
obciążyć w 100% tylko wtedy (4A + rezerwa 1A), jeśli temperatura otoczenia zawiera się w przedziale od 0°C 
do 27°C. Zależność tą przedstawiono na powyższym wykresie.

UWAGI:
Zasilacz powinien być chroniony przed wpływami atmosferycznymi, w szczególności przed deszczem 
i nasłonecznieniem.
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OZNAKOWANIE WEEE
Jeżeli  zamierzasz pozbyć się  tego produktu,  nie  wyrzucaj  go razem ze 
zwykłymi  domowymi  odpadkami.  Według  dyrektywy  WEEE (Dyrektywa 
2002/96/EC)  obowiązującej  w  Unii  Europejskiej  dla  używanego  sprzętu 
elektrycznego  i  elektronicznego  należy  stosować  oddzielne  sposoby 
utylizacji. 

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

działalność w zakresie odbierania odpadów. 
Powyższe  obowiązki  ustawowe  wprowadzone  zostały  w  celu  ograniczenia  ilości  odpadów  powstałych  ze 
zużytego  sprzętu  elektrycznego  i  elektronicznego  oraz  zapewnienia  odpowiedniego  poziomu  zbierania, 
odzysku i  recyklingu zużytego sprzętu. Prawidłowa realizacja tych obowiązków ma znaczenie zwłaszcza w 
przypadku, gdy w zużytym sprzęcie znajdują się składniki niebezpieczne, które mają szczególnie negatywny 
wpływ na środowisko i zdrowie ludzi. 
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