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Instrukcja obsługi bufora zasilania BZS-1

1.

Opis ogólny

Bufor zasilania BZS-1 jest modułem umo liwiaj cym zapewnienie nieprzerwanego zasilania (UPS) do
urz dze zasilanych napi ciem 9…12 V pr du stałego. Bufor BZS-1 współpracuje z zewn trznym zasilaczem
sieciowym (9 lub 12 V pr du stałego) i akumulatorem (VRLA, 12 V, 1.3 Ah). Je eli dost pne jest napi cie
z zasilacza sieciowego, jest ono doprowadzane bezpo rednio na wyj cie UZ i w miar potrzeby doładowywany
jest akumulator. W momencie zaniku napi cia z zasilacza sieciowego nast puje natychmiastowe przeł czenie
wyj cia UZ na zasilanie z akumulatora. Urz dzenie sygnalizuje aktualne ródło zasilania oraz ewentualny stan
rozładowania akumulatora za pomoc kontrolek (diod LED) oraz wyj AKUM, ROZL.
Zasad działania bufora BZS-1 pokazano na rys. 1.

Rys. 1. Schemat blokowy bufora BZS-1

2.

Rozmieszczenie wyprowadze

Na rys. 2 przedstawiono rozmieszczenie wyprowadze i kontrolek modułu BZS-1.
Zaciski zasilania:
• +ZAS, -ZAS – przył czenie zasilacza sieciowego (9 lub 12 V pr du stałego),
• +BAT, -BAT – przył czenie akumulatora 12V / 1,3Ah.
Zaciski wyj ciowe:
• +UZ – wyj cie napi cia buforowanego (9 lub 12 V),
• GND – masa urz dzenia,
• AKUM – stan niski sygnalizuje zasilanie akumulatorem, wysoki – zasilanie sieciowe
(wyj cie typu “otwarty kolektor”),
• ROZL – stan niski sygnalizuje niski poziom baterii – pozostało 5% pojemno ci akumulatora
(wyj cie typu “otwarty kolektor”).
Kontrolki (diody LED) na froncie obudowy:
• zielona – wieci, gdy dost pne jest zasilanie sieciowe i akumulator jest ładowany,
• ółta – wieci, gdy zasilanie jest pobierane z akumulatora (akumulator jest rozładowywany),
• czerwona – wieci, gdy akumulator jest bliski całkowitego rozładowania (pozostało 5% pojemno ci).
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Rys. 2. Rozmieszczenie kontrolek oraz wyprowadze

3.

Przykładowe poł czenia

Na rys. 3 przedstawiono przykładowy sposób doł czenia bufora BZS-1 do modułu SMS-4 lub SMS-3.
Zastosowanie bufora umo liwia nieprzerwan prac zasilanego urz dzenia nawet w przypadku zaniku zasilania
sieciowego.

Rys. 3. Przykładowe poł czenie z modułem SMS-4 lub SMS-3
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Do wej +ZAS, -ZAS nale y doł czy zasilacz sieciowy o odpowiednim napi ciu znamionowym (9 lub 12
V pr du stałego) i wystarczaj cej wydajno ci pr dowej (1000 mA dla 9V, 500 mA dla 12 V). Zasilacz
sieciowy jest bowiem obci any jednocze nie pr dem pobieranym z wyj cia +UZ przez zasilane urz dzenie
oraz pr dem ładowania akumulatora, który mo e przekracza 0,3 A. W przypadku zastosowania zbyt słabego
zasilacza sieciowego, w pocz tkowej fazie ładowania akumulatora mog wyst powa efekty niepo dane
w postaci cyklicznego przeł czania ródła zasilania (akumulator / zasilacz) i braku stabilno ci układu.
Do wej +BAT, -BAT nale y doł czy akumulator elowy (VRLA) 12V / 1,3 Ah. Pojemno zalecanego
akumulatora pozwala na ci gł prac modułu SMS-4 przez około 22 godzin bez zasilania sieciowego.
Za pomoc wyj cia AKUM sygnalizowane jest przeł czenie na zasilanie akumulatorowe. Wyj cie ROZL
sygnalizuje natomiast wykrycie rozładowania akumulatora. Wyj cia te mog by doł czone bezpo rednio do
wej modułu SMS-3 / SMS-4, co umo liwia automatyczne wysyłanie odpowiednich meldunków SMS. Na
rysunkach 4 i 5 pokazano zalecany sposób konfiguracji linii meldunkowych L3 i L4 w module SMS-4 / SMS-3.
W przypadku wysyłania meldunków SMS o zmianie stanu wyj cia AKUM zaleca si ustawienie w module
SMS-4/-3 dziennego limitu wysyłanych wiadomo ci SMS.
Po wykryciu rozładowania pozostaje dost pne jeszcze 4…5% pojemno ci akumulatora, co pozwala na prac
modułu SMS-4 jeszcze przez 75 minut. Po tym czasie akumulator ulega całkowitemu rozładowaniu i moduł
SMS-4 przestaje działa . Aby zapewni jak najdłu szy czas ycia akumulatora, nie nale y dopuszcza do
jego całkowitego rozładowania. W poni szej tabeli zestawiono przykładowe czasy pracy urz dze zasilanych
z akumulatora 12V / 1,3 Ah za po rednictwem bufora BZS-1 (temperatura otoczenia 23 °C):
Typ
urz dzenia
SMS-4
SMS-3

Czas pracy do wykrycia Czas pracy po wykryciu Liczba wysłanych
rozładowania
rozładowania
wiadomo ci SMS
22 godziny
75 minut
80
29 godzin
75 minut
29

Rys. 4. Przykładowa konfiguracja wej

L3, L4 modułu SMS-4

Rys. 5. Przykładowa konfiguracja wej

L3, L4 modułu SMS-3
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4.

Parametry techniczne

Bufor zasilania BZS-1 jest modułem umo liwiaj cym zapewnienie nieprzerwanego zasilania (UPS) do
urz dze zasilanych napi ciem 9…12 V pr du stałego. Bufor BZS-1 współpracuje z zewn trznym zasilaczem
sieciowym i akumulatorem elowym.
Dane ogólne
Wymiary (szeroko
Podziałka (TE)
Ci ar
Monta

x wysoko

x gł boko )

34 x 90 x 65 mm
Szeroko 2 TE
75 g
Szyna monta owa 35 mm (TH-35)
zgodna z norm PN-EN 60715:2007

Klimatyczne warunki otoczenia
(zimno wg PN-EN 60068-2-1, ciepło wg PN-EN 60068-2-2)

od -20 do +55 °C

Robocza temperatura otoczenia
Instalacja pozioma / pionowa
Obroszenie

Zapobiega obroszeniu przez
odpowiednie działania
od -40 do +70 °C
5 do 95% (bez obroszenia)
795 do 1080 hPa

Temperatura składowania / transportu
Wilgotno wzgl dna (PN-EN 60068-2-30)
Robocze ci nienie powietrza
Mechaniczne warunki otoczenia
Stopie zanieczyszczenia
Stopie ochrony (PN-EN 60529)
Przewracanie (PN-EN 60068-2-31)
Swobodne spadanie, w opakowaniu (PN-EN 60068-2-32)

2
IP 20
Wysoko 50 mm
1m

Kompatybilno elektromagnetyczna (EMC)
Spełnione normy:
PN-EN 61000-6-1
Kompatybilno elektromagnetyczna (EMC). Cz
6-1: Normy ogólne –
Odporno w rodowiskach mieszkalnych, handlowych i lekko uprzemysłowionych
PN-EN 61000-6-3
Kompatybilno elektromagnetyczna (EMC). Cz
6-3: Normy ogólne –
Emisyjno w rodowisku mieszkalnym, handlowym i lekko uprzemysłowionym
Narz dzia i przekroje doprowadze
Przekrój przewodu
Szeroko rubokr ta płaskiego
Moment dokr cania

0,2 mm2 do 1,5 mm2
2,5 x 0,5 mm
0,4 Nm

Zasilanie
Zalecany typ zasilacza sieciowego
Napi cie zasilania (znamionowe)
Napi cie zasilania (dopuszczalne graniczne)
Pobór pr du zasilania w stanie spoczynku
(akumulator całkowicie naładowany, bez obci enia +UZ)
Pobór pr du zasilania w stanie ładowania akumulatora
(akumulator całkowicie rozładowany, bez obci enia +UZ)
Pobór pr du z akumulatora (bez obci enia +UZ)
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9 V / min. 1000 mA
lub 12 V / min. 500 mA
9 … 12V pr du stałego
8 … 13V pr du stałego
26 mA
540 mA typ. przy 9 V
530 mA typ. przy 12 V
4 mA
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Maksymalny pobór pr du obci enia (+UZ)
500 mA
Parametry ładowania akumulatora
Zalecany typ akumulatora
elowy (VRLA), 12 V, 1.3 Ah
Próg wykrycia zaniku napi cia z zasilacza sieciowego
Uzas = 8 V
Próg wykrycia rozładowania akumulatora
Ubat = 10 V
Napi cie ładowania akumulatora
13,6 … 13,8V
Maksymalny pr d ładowania akumulatora
0,39 A (Uzas=12V)
0,3 A (Uzas=9V)
Czas pełnego ładowania akumulatora
4 h (81%) / 6 h (90%) / 9 h (99%)
Wyj cia sygnalizacyjne
Liczba
Typ wyj cia
Maksymalne obci enie linii wyj ciowej (AKUM, ROZL)
Maksymalne napi cie na linii wyj ciowej (AKUM, ROZL)
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2 (AKUM, ROZL)
“Otwarty kolektor” bez separacji galwanicznej
25 mA
30 V

Informacje o bezpiecze stwie

Wbudowane zabezpieczenia
Zabezpieczenie przed odwrotn polaryzacj zasilania (ZAS)
Ograniczenie pr du zwarcia na wej ciu zasilania (ZAS)
Zabezpieczenie przed odwrotn polaryzacj akumulatora (BAT)
Ograniczenie pr du zwarcia na zaciskach akumulatora (BAT)
Zabezpieczenie przed zwarciem wyj cia (UZ)

TAK
TAK
TAK
TAK
TAK

Akumulator
Nale y zachowa szczególn ostro no przy obchodzeniu si z akumulatorem. Przy doł czaniu akumulatora
nale y przestrzega wła ciwej polaryzacji biegunów (+,-). Nie wolno zwiera zacisków akumulatora!
Nie nale y demontowa akumulatora, doprowadza do nagrzania go powy ej 40°C, ani wrzuca go do ognia.
ywotno akumulatora wystarcza przeci tnie na 3 do 5 lat jego eksploatacji w typowych warunkach.
Akumulator mo e by wymieniany wył cznie przez wykwalifikowany personel. W przypadku zu ycia
i wymiany akumulatora, stary akumulator nale y zutylizowa w przeznaczonym do tego punkcie. Nie nale y
wyrzuca akumulatora razem z niesortowanymi odpadami komunalnymi! Ze wzgl du na zawarto ołowiu,
zu yty akumulator musi trafi do recyklingu.

To urz dzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektyw Europejsk 2002/96/WE oraz polsk Ustaw o zu ytym sprz cie
elektrycznym i elektronicznym symbolem przekre lonego kontenera na odpady.
Takie oznaczenie informuje, e ten sprz t, po okresie jego u ytkowania nie mo e by umieszczany ł cznie z innymi
odpadami pochodz cymi z gospodarstwa domowego. U ytkownik jest zobowi zany do oddania go prowadz cym
zbieranie zu ytego sprz tu elektrycznego i elektronicznego. Prowadz cy zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy
oraz gminne jednostki, tworz odpowiedni system umo liwiaj cy oddanie tego sprz tu.
Wła ciwe post powanie ze zu ytym sprz tem elektrycznym i elektronicznym przyczynia si do unikni cia szkodliwych
dla ludzi i rodowiska naturalnego konsekwencji, wynikaj cych z obecno ci składników niebezpiecznych oraz
niewła ciwego składowania i przetwarzania takiego sprz tu.
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