
asilacz buforowy ZBT-242A w obudowie został 
zaprojektowany do nieprzerwanego zasilania urządzeń 
prądu stałego wymagających stabilizowanego napięcia 
rzędu 24V DC. Urządzenie posiada liniowy stabilizator.

Zasilacz podczas strandardowej pracy dostarcza napięcie 
27,4V DC - praca bateryjna o sumarycznej wydajności 
prądowej wynoszącej 2A. W przypadku zaniku napięcia 
zasilania od strony sieci elektrycznej następuje 
natychmiastowe przełączenie na zasilanie 
akumulatorowe.

Urządzenie wyposażone jest w zabezpieczenia: 
przeciwzwarciowe (SCP), nadnapięciowe (OVP), 
przeciążeniowe (OCP). Zasilacz współpracuje z 
akumulatorami kwasowo-ołowianymi, suchymi.
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Opis

Zasilacz automatycznie kontroluje proces ładowania oraz konserwacji akumulatora, dodatkowo wyposażony jest w 
zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem akumulatora (UVP). Praca urządzenia jest komunikowana za 
pomocą sygnałów optycznych i dźwiękowych.

Dodatkowo zasilacz wyposażony jest w wyjścia techniczne (BS, AW), które przeznaczone są do zdalnej kontroli pracy 
(SSWiN, KD).

Zasialcz umieszczony jest w obudowie metalowej posiadającej dystanse montażowe do ściany oraz dedykowane 
miejsce do montażu dwóch akmulatorów kwasowo-ołowiowych (SLA) o parametrach 12V/7,2Ah. Urządzenie posiada 
funkcje antywłamaniową sygnalizując otwarciie drzwi czołowych. 

ZASADA DZIAŁANIA:

ZBT-24/2A jest stabilizowanym zasilaczem transformatorowym. Napięcie sieci obniżane jest przez transformator 
toroidalny, natępnie prostowane przez układ mostka Getza oraz filtr dolnoprzpustwy. Napięcie wyjściowe uzyskiwane 
jest przy pomocy stabilizaora liniowego. 

Podczas pracy sieciowej prąd ładowania baterii jest korygowany do bezpiecznego poziomu, umożliwiając dłuższą 
żywotność akumulatorów. W momencie zaniku zasilania sieciowego następuje automatyczne oraz beprzerwowe 
przełączenie urządzenia na zasilanie bateryjne. 

Zasilacz podczas pracy bateryjnej nie pozwala na całkowite rozładowanie akumulatorów. Gdy sumaryczny poziom 
napięcia zmaleje poniżej 20V układ odłącza akumulatory od wyjścia, chroniąc je przed uszkodzeniem. Po powrocie 
napięcia sieciowego zasilacz automatycznie włącza proces ładowania akumulatorów. 

Stan pracy urządzenia sygnalizowany jest przez dwie diody LED oraz sygnalizator dźwiękowy. 
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55W max.

klasa A, stopień 1,2

230V/AC (-15/+10%)

Typ zasilacza:

50Hz (+/-6%)Częstotliwość zasilania:

Moc:

28V÷32V

28V÷32V

0,4A max.Pobór prądu:

21V÷27,6VNapięcie wyjściowe (praca bateryjna):

+/-1%

30mv p-p

Napięcie zasilania:

400mA max. (przy U bat. =20V)

2A

12V 7,2Ah x2szt

72h

235mm

95mm

3,5kg

Napięcie wyjściowe (praca buforowa):

Zakres nastawy napięcia wyjściowego (potencjometr P1):

Zakres regulacji napięcia wyjściowego:

Napięcie tętnień:

Prąd wyjściowy:

Typ akumulatora:

Pobór prądu w stanie jałowym:

Prąd ładowania akumulatorów:

Maksymalny czas ładowania akumulatorów:

Wysokość:

Głębokość:

Szerokość:

Waga:

20mA max.

320mm
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