
1, OPIS TECHNICZNY

1.1 Ptzeznaczenie

System zasilania lEcznosci radiowej jest uzqdzeniem
przeznaa.onym do bezpzerwowego zasilania 'uzEdzef lqcznoi;ci
radiowej, automatyki pzemyslowej, telekom uni kacyjn y ch or az system6w
mikrokomputerowych.

System posiada wbudowany akumulator bezobslugowy do
podtzymywania zasilania odbioru w czasie zaniku sieci. Uklad odlqczania
odbioru chroni bateriq przed uszkodzeniem po osiqgnigciu pzez niE
koncowego napigcia rozladowania.

1.2 Budowa i system pracy

System zasilania lEczno5ci radiowej .zbudowany jest w oparciu
o zesp6l prostownikowy PDL12|2O pol4czony "na wprost" z akumulatorem
bezobslugowym.

Schemat blokowy systemu przedstawia rys. nr 1,

Zesp6l prostownikowy A1 - PDt- 1A20 iest stabilizowanym 2r6dlem
napiecia stalego pracujqcym na zasadzie impulsowego pzetwazania
energii z czgstotliwo6ciq 50kHz, co umo2liwia uzyskanie wysokiej
sprawno6ci dla warunk6w znamionowych. Posiada galwanicznq izolacjg od
sieci zasilaj4cej spelniaj4c4 wymagania bezpieczenstwa obslugi dla
utzqdzefi pracujqcych z uziemieniem (l klasa ochronno5ci). Zesp6l
prostownikowy jest wykonany w oparciu o obcowzbudnE przetwornice
objgtE pgtlq spze2enia zwrotnego stabilizujqcq napiecie wyjSciowe.
Wyposa2ony jest w zabezpieczenia przed pzeciazeniem, zwarciem oraz
wzrostem napiecia wyjsciowego.Zastosowane roanti4zania konstrukcyj ne
zapewniaj4 duz4 odporno66 na stany nieustalone i plynne, lagodne
narastanie napigcia na wyjsciu bez pzeregulowah i oscylacji.
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Ponadto wyposa2ony jest w zewnQiznq p6lpzewodnikowa sonde
temperaturow4 kt6ra umo2liwia kompensowanie napiQcia wyjsciowego w
funkcji zmian temperatury, co umo2liwia optymalne wykotzystanie
wsp6lpracuj4cego z nim akumulatora otaz znaczne przedlu2enie jego
2ywotnoSci.

Zesp6, prostownikowy A2 - PM 1U20 - jest zespolem rezeruowym,
kt6ry zal4czany jest automatycznie w momencie awarii zespotu
prostownikowego 41.

UWAGA !
Jest mozliwo'C Wboru zespolu prostownikowego 41 tub A2 jak

rczerwowego za pomocq tEcznika W. Kerunek dZwigni tego tEcznik
wskazuje zesp6l prostownikowy za4czony do pracy.

Akumulator bezohslugowy umieszczony jest w obudowie razem z
zespolem prostownikowym i slu2y do zasilania odbioru w czasie zaniku
sieci. Zesp6l prostownikowy w czasie normalnej pracy +aduje akumulator do
napiecia 2,27vlogn. tzn. 13,6V dla temperatury 20.C.

Sonda termiczna umieszczona w pobli2u akumulatora reguluje napiqcie
wyjsciowe prostownika ze wsp6lczynnikiem temperaturowym -4mv/.C/ogn.
W systemie zastosowano akumulator 12V o pojemnosci 2x31Ah.

Do podl4czenia pzewod6w zewnetznych do systemu sluzy listwa
samozaciskowa umieszczona w tylnej czgSci obudowy utz4dzenia.

1.3 Konstrukcja i zasada dzialania zespolu prostownikowego.

Podstawowymi elementami konstrukcyjnymi zespolu
prostownikowego sq :
od przodu - plyta czolowa; od tylu - radiator.
Oba elementy pol4czone sq ze soba wspornikami, do kt6rych mocowane s4
pakiety zawierajqce elementy i podzespoly elektroniczne. Do
wspornik6w pzykrgcone s4 takze oslony z otworami wentylacyjnymi.
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Zesp6! plyty czolowej zawiera miqdzy innymi:
o lacz6wkq z zaciskami sieciowymi;
t lacz6wkg z zaciskiem do podlqczenia sondy temperaturowej;
. zaciski wyjirciowe;
. oprawke bezpiecznikowq z wkladkq topikow4

Przez otut6r w plycie czolowej mo2liwa jest regulacja napigcia
wyjSciowego zasilacza.

Zesp6l radiatora zawiera :
r transformator przetwornicy, dlawik wyjSciowy,
r bloczki do pzekazywania strat ciepla z tranzystor6w mocy i diod.

UWAGA !
Dostqp do zespolu prostownikowego mo2livvy jest po zdjqciu

czolowej unqdzenia .

Schemat blokowy zespolu prostownikowego przedstawia rys.2.
Pzetwornica zespolu prostownikowego jest obcowzbudnq pzetwornicA
typu "polmostkowego" z regulacj4 wsp6lczynnika wypelnienia impuls6w.
Jej podstawowymi elementami sq:

. klucze elektroniczne typu MOS
r dzielnikpojemnosciowy
r transformator TR1
. prostownik wyjsciowy
r diawik wyj6ciowy
r filtr wyjSciowy

Pzetwornica zasilana jest z lvyprostowanego i odfiltrowanego
napigcia sieci. Wej6cie zasilacza wyposa2one jest w filh
przeciwzakl6ceniowy redukuj4cy poziom zakl6cei pzedostajecych sie z
zasilacza do sieci elektroenergetycznej. Termistor na wejsciu zmniejsza
udar predu powstajqcy przy zalqczaniu zasilacza do sieci w wyniku
ladowania kondensator6w filtru.
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Po starcie pzetwornicy jest on bocznikowany pzez tyrystor wyzwatany z
dodatkowego uzwojenia transformatora TR1 .

Pracq pzetwornicy steruje uklad scalony zawierajqcy w sobie m. in_
generator, modulator szerokoSci impuls6w, wzmacniacz blgdu, 2r6dlo
napigcia referencyjnego, uklad wolnego startu.

CzgstotliwoS6 impuls6w generaiora ustalajq elementy zewnetzne.
lmpulsy wyj6ciowe z ukladu scalonego poprzez transformator separujEcy
sterujE bramkami kluczy hanzystorowych .

Informacja o wielkosci prqdu plynqcego w tranzystorach kluczujqcych
dostarczana jest popzez pzekladnik prqdowy , diody prostownicze
i tranzystor posredniczqcy .

W pzypadku wzrostu prqdu ponad warto66 dopuszczalnE nastepuje
zwezenie impuls6w sterujAcych. Do regulacji progu zadzialania
nadpr4dowego sluzy potencjometr PV101 .

Stabilizacja napiecia wyjSciowego jest uzyskiwana popzez zmiang
szerokoSci impuls6w wyj6ciowych nastgpujqca w wyniku pracy modulatora.
Wielko66 napiecia wyjiiciowego kontrolowana jest pzez uklad scalony
sterujEcy praca modulatora za posrednictwem transoptora . Regulacja
napigcia wyjSciowego odbywa sie za pomoca potencjometru pV102.

1.4 Uklad kontroli napiecia baterii

System zasilajqcy zostal wyposazony w uklad konholi napiecia
baterii .
W pzypadku zaniku sieci i zasilania odbior6w wylqcznie z akumulatora,
istnieje niebezpiecze6stwo przekroczenia napigcia koficowego
roziadowania powodujqcego uszkodzenie akumulatora. Uklad kontroli
napigcia po osiqgnigciu pzez akumulator powyzszego progu odlecza
akumufator z systemu. Poziom napiecia rozlqczajqcego jest regulowany
potencjometrem R2 na pMce UKN umieszczonej na listwie z zaciskami
wejsciowymi do podlaczenia systemu. Fabrycznie napigcie to ustawione
jest na poziomie 10V.
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2. INSTRUKCJA UZYTKOWANIA

2.1. Wskaz6wki og6tne.

Uzedzenie systemu zasilajqcego pzeznaczone jest do insiatowania
wewnetz pomieszczeh.
Uzqdzenie nie moze by6 narazone na bezpoSrednie dzialanie
promieni slonecznych.
Temperatura otoczenia powinna siQ zawiera6 w granicach 5+40.C.
Wilgotno56 wzglgdna powietza powinna by6 mniejsza od gO%
(brak kondensacji).
Powietze otaczaj4ce powinno by6 czyste, pozbawione kuzu
i agresywnych gaz6w .
Nie wolno zaslania6 szczelin wentylacyjnych.

UWAGA !
Obudowa urzEdzenia musi byd bezwzglpdnie uziemiona lub

zerowana przez podlEczenie pnewodu ochronnego do zacisku pE.

2.2 Polqczenie z sieciE zasilajEcE.

Polaczenie z sieciq nale2y wykona6 przewodem gietkim, h6j2ylowym
o pzekroju 0,75 mmz inapiqciu pracy 250V. Ko6ce pzewodu nale2y
ptze+oZy1 przez pzepust w oslonie g6rnej i pzylqczy', do listwy
umieszczonej w tylnej czgSci obudowy do zacisk6w : L,N i pE. Opis listwy
pzedstawia rys. 3.

Zasifanie sieciowe zabezpieczone jest podw6.jnym wylqcznikiem
instafacyjnym umieszczonym na plycie czolowej utzqdzenia z opisem'stEc'.
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2.3 Pol4czenie z obci42eniem.

Pzekroj pzewod6w nalezy dostosowa6 do prEdu obciq2enia. Ko6ce
pzewod6w nalezy Wze+ozy6, przez pzepust w oslonie g6rnej i pzylEczy6
do listwy umieszczonej w tylnej czesci obudowy do zacisk6w:+ oraz
1 (lub) 2. Biegun ujemny systemu zostal podzielony na dwa odplywy
zabezpie?zone wyl4cznikami instalacyjnymi po 134, umieszczonymi na
plycie czolowej z opisem 'ODBIORY 1,2 .

UWAGA !
Przed podlqczeniem obciqZenia vvylqczniki instalacyjne na plycie

czolowej ustawi' w pozycji 0.

2,4 Polqezenie wyjscia alarmowego.

Na lisiwe wyjsciowa systemu wyprowadzony jest alarm ' Zanik sieci'
w postaci izolowanego styku rozwiernego Po podlqczeniu sieci styk
rozwiera sie.
Parametry styku: 5A; 250V AC DC

2.5 Obsluga.

2.5.1 Ustawienie napigcia wyj6ciowego.

Napigcie wyj6ciowe systemu jest ustawione fabrycznie z
dokladno6ci4 r'1%. Uzytkownik mo2e regulowa6 napigcie wyjsciowe pzez
obr6t potencjometru dostepnego na plycie czolowej zespolu
prostownikowego ( dosigpnej po zdjgciu plyty czolowej uzqdzenia).

Poniewaz sonda temoeraturowa um;eszczona w otoczeniu
akumulatora reguluje napigcie wyjSciowe w zalezno6ci od aktualnie
istniej4cej temperatury, ustawienie napipcia wyjSciowego nale2y wykona6
dla temperatury 20'C.
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Jezeli temperatura jest inna nalezy uurzglgdni6 wsp6lczynnik
temperaturowy sondy wynoszecy -4mV/.C/ogn. wg wzoru:

Uwy=UzO -ax 10-3 x 6 x(t-20) [VJ gdzie:

Uwy - napiecie wyj6ciowe; U2g - napigcie wyj6ciowe przy 20.C;
I - aKualna temoeratura.

UWAGA !
NapiQcie wyji;ciowe jest ustawione fabrycznie na wa,toi6 odpowiedniq

dla ladowania konserwujqcego akumulatora zastosowanego w systemie
zasilania i nie powinno byd bez wyralnej potneby zmieniane. W sytuacji
koniecznej zmiany istniejqcych ustawien naleZy odlqczy' akum
wyl4cznikiem instalacyjnym na plycie czolowej urzadzenia z opisem
BAT1; BAT2

2.5.2 Ustawienie napigcia odleczania akumulatora

Patrz punkt 1.4.

2.5,3 Zabezpiecze n ia systemu

Zabezpieczenia systemu znajdujE sie na plycie czolowej uzqdzenia
U w postaci wylEcznik6w instalacyjnych typu 5190 (patz rys.1 i plyta

czolowa):
Sl - SIEC- 16A - zalqczanie sieci
53 - WYJSCIE PROSTOWNIKA - 25A - zalqczanie wyj6cia prostownika
54. BATERIA - 25A
s 5 - o D B t o R l - t 3 A
s 6 - o D B t o R 2 - 1 3 4

- zalqczanie akumulatora 1
- zalqczanie odbioru 1
- zalqczanie od bioru 2

57 - t"AD.DOZ.BAT1- 25A- ladowanie dozorowane akumulatora 1
58-BATERIA2-25A - zalaczanie akumulatora 2
Sg - LAD,DOZ.BAT2- 25A- ladowanie dozorowane akumulatora 2
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Ponadto zesp6l prostownikowy posiada zabezpieczenie przed
pzeciEZeniem i zwarciem na wyj6ciu. Zadzialanie tych zabezpieczeri
objawia sie obni2eniem napigcia wyjSciowego. Po ustqpieniu ptzeciqZenia
lub zwarcia nastepuje automatyczny powr6t do stabilizacji napigcia.

Ponadto zesp6l prostownikowy jest wyposazony w zabezpieczenie
nadnapiqciowe swego wyj5cia. Po awaryjnym peekroczeniu napigcia
dopuszczalnego zasilacz tvqy�lqcza sig. Powr6t do stanu normalnej pracy
wymaga w tym pzypadku odlEczenia od sieci zasilajEcej na czas min. 5 s.

2.5.4 tadowaniedozorowane

Uklad systemu umo2liwia wydzielenie jednego z akumulator6w na
ladowanie dozorowane pzy pomocy zewngtznego 2r6dla zasilania. W tym
celu nale2y odlqczy6 akumulator za pomoca wylqcznik6w instalacyjnych
54 lub S8.Zr6dlo ladowania dozorowanego naleZy pod+qczy6: '-" do

,zacisku LZ1 -5 , "+" do zacisku lZ1-+. Zalqczenie akumulatora do tego
2r6dla realiz$e lqenik instalacyjny 57 lub 59.
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3. KONSERWACJA I NAPRAVI/Y

Konserwacja uzqdzenia systmu zasilaj4cego sprowadza sie do
okresowego odkuzania jego element6w, sprawdzania stanu poleczefi
rozlqczny ch (Srubowych, konektorowych).
Szczeg6lnq uwage nalezy zwr6ci6 na stan polqczenia pzewod6w
ochronnych.

W pzypadku stwierdzenia nieprawidlowej pracy uzEdzenia jego
naprawa powinna by6 wykonana u producenta lub pzez osoby
upowaznione pzez producenta.
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TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE

Opakowane uzadzenie nale2y przewozi6 krytymi Srodkami
transportu.W czasie transportu urzqdzenie powinno by6 pzewo2one w
pozycji zgodnej ze znakami ostzegawczymi i zabezpiee.one pzeo
przesuwaniem sie.

Uzqdzenie nale2y pzechowywa6 w pomieszczeniach zamknigtych
w temperaturze od 278K do 313 K (5 + 40oC) i wilgotnosci wzglednej
powietza do 800/0, wolnego od wyziew6w chemicznych.
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DANE TECHNICZNE

Dane og6lne

Stopiefi ochrony
Temperatura otoczenia
VMIgotnoSC wzgledna

5.2 Dane elektryczne

Znamionowe napigcie wyj5ciowe
Znamionowy pred wyjsciowy
Naoiecie zasilania
CzestotliwoSd napiecia zasilania
Pr4d wejsciowy
Maksymalny udar predu ptzy zalEczaniu
do sieci
Zakl6cenia radioelektryczne

Pred uplywu
CzQstotliwoSi pzetwarzania

5.

5.1

Sprawno66 dla warunk6w znamionowvch >7toh
Zakres regulacji napigcia wyj6ciowego
Wsp6lczynnik temp. nap. !vyj.
Wsp6lczynnik mocy
Stabilizacja napiecia wyjsciowego
Psofometryczne napigcie tqtnieri

tP20
+soc +70oC
30%-800 /o

13,6V
204
22O + lo'a -15"6
'47*63 Hz
2,24

354
Klasa B wg PN 89/E-06251
Poziom N wg PN-69/E-02031
< 1,smA
50kHz t 10kHz

-15Yo + +$0/6
- 4mV/ ociogn.
>0,45
<1 o/o

<2mV
Zabezpieczenie nadnapiqciowe wyj Scia 120Yo - 140% Un (2o 'C\
Akumulator 12V 2x3'l Ah

-a TELZAS



ri

Rys.1. Schemat blokowy systemu zasilaiqcego.
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Rys.2. Schemat blokowy zespolu prostownikowego 41.
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