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Zasilacz ZSP135-DR przeznaczony jest do pracy 
w systemach sygnalizacji i automatyki poŜarowej 
oraz kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła. Pełni rolę 
źródła napięcia gwarantowanego 24V. 
 
Zasilacz wykonany jest w postaci zamykanej szafki 
przeznaczonej do zawieszenia na ścianie z miejscem na 
dwa akumulatory. 
 
Zabudowany odłącznik sterowany przez układ nadzoru 
chroni wewnętrzną baterię akumulatorów przed zbyt 
głębokim rozładowaniem. 
 

! 
 

Zasilacz wyposa Ŝony jest w układ pomiaru i kontroli 
rezystancji obwodu baterii akumulatorów - funkcja 
obligatoryjna po 31.08.2009 r. (norma PN-EN 54-4/A2) 

 
 

ZASTOSOWANIE 

Zasilacz słuŜy do zasilania urządzeń: 
� sygnalizacji poŜarowej wg PN-EN 54-4/A2:2007 

� kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła wg PN-EN 12101-10:2007  

� przeciwpoŜarowych – pkt.12.2 wg Rozp. MSWiA z dn. 20.6.2007 (Dz.U. nr 143 poz. 1002) 

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE 

� zgodność jednocześnie z PN-EN 54-4  
i PN-EN 12101-10 – moŜliwość zastosowania 
jednego typu zasilacza do róŜnych urządzeń 
ochrony przeciwpoŜarowej 

� wewnętrzna bateria akumulatorów (urządzenie 
przystosowane jest do współpracy z kwasowo-
ołowiowymi akumulatorami AGM - VRLA) 

� mikroprocesorowe sterowanie 

� pełna kontrola procesu ładowania i stanu 
naładowania akumulatorów 

� pomiar rezystancji obwodu bateryjnego 
(zgodnie z poprawką A2 do PN-EN 54-4) 

� niski pobór prądu na potrzeby własne 

� szafka wisząca o stopniu ochrony IP 43 

� dwa wyjścia 

 

FUNKCJE URZĄDZENIA

� zasilanie bezprzerwowe 24V 

� kontrola zasilania z sieci – sygnalizacja zaniku 

� test baterii 

� kontrola rezystancji (a więc takŜe ciągłości) 
obwodu baterii 

� kontrola poprawności pracy prostownika 

� uzaleŜnienie napięcia pracy buforowej od 
temperatury 

� prowadzenie ładowania samoczynnego 
baterii z ograniczeniem prądu ładowania 

� ochrona baterii przed zbyt głębokim 
rozładowaniem 

� kontrola stanu bezpiecznika akumulatora 

� kontrola stanu bezpieczników obu wyjść 

� kontrola temperatury wewnętrznej 

� sygnalizacja optyczna i zdalna stanów 
alarmowych 

WYPOSAśENIE

� szafka wisząca z zamkiem 

� zespół sygnalizacji świetlnej LED stanu pracy zasilacza 

� zabezpieczenia przeciąŜeniowe obwodów wyjściowych i baterii 

� wewnętrzny rozłącznik głębokiego rozładowania (RGR) 

� sygnalizacja zdalna: alarm zbiorczy i zanik zasilania (dla kaŜdego rodzaju dostępne trzy styki przekaźnika) 

� zaciski śrubowe dla obu wyjść i baterii akumulatorów 

� wejście alarmu zewnętrznego 

� wewnętrzna sonda temperaturowa 

URZĄDZENIA WSPÓŁPRACUJ ĄCE 

� tester zasilaczy ZSP135-TST  
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PODSTAWOWE PARAMETRY ZASILACZA 

Parametry wspólne 
Parametry wej ściowe  Ogólne  
Napięcie zasilania 184…230…253V Sprawność min 77…82% 

Parametry wyj ściowe 
Współczynnik kompensacji 
temperaturowej 

-48mV/ ºC 

Napięcie pracy buforowej (25°C) 26,8V Chłodzenie konwekcyjne 

Zakres zmian napięcia wyjściow. 20…28V Pobór prądu na potrzeby 
własne  

max 35mA 

Warunki u Ŝytkowania Maks. rezystancja obw. baterii 250mΩ 

Zakres temp. pracy 
-25ºC...+55ºC, 
+75ºC przez 2 

godziny 

Maks. prąd ładowania 
akumulatora 2A 

Odporność antykorozyjna 25 ppm SO2  w +25º 
i 93% wilgotności 

Zgodno ść z wymogami bezpiecze ństwa  

Wibracje sinusoidalne 
10…50Hz 

50…150Hz 

 
1g 
3g 

Bezpieczeństwo elektryczne PN-EN 60950-1:2007 kl. I 

Stopień ochrony 
PN-EN 60529:2003 

IP 43 

Kl. funkcjonalna PN-EN 12101-10 A 
Kl. środowiskowa PN-EN 12101-10 2 

Zakłócenia 
elektromagnetyczne 

PN-EN 55022:2006 
/A1:2008 poziom B 

Kl. klimatyczna Rozp. MSWiA  
z dn. 20.6.2007  
Dz. U. 143 poz. 1002 

I Odporność EMC 
PN-EN 54-4:2001/A2:2007 

PN-EN 50130-
4:2002/A2:2007 

Parametry indywidualne 

Indeks 
Maksymalny pr ąd 
wyj ściowy Imax b 

Nominalny pr ąd 
wyj ściowy Imax a 

Maks. pojemno ść 
baterii akumulatorów 

ZSP135-DR-2A-1 2,0A 1,0A 18Ah *) 

ZSP135-DR-3A-1 2,0A 18Ah *) 
ZSP135-DR-3A-2 

3,0A 
1,5A 28Ah 

ZSP135-DR-5A-1 4,0A 18Ah *) 
ZSP135-DR-5A-2 3,5A 28Ah 
ZSP135-DR-5A-3 

5,0A 
3,0A 40Ah 

ZSP135-DR-7A-1 6,0A 18Ah *) 
ZSP135-DR-7A-2 5,5A 28Ah 
ZSP135-DR-7A-3 

7,0A 
5,0A 40Ah 

 
*) W miejsce akumulatora 18Ah moŜe być montowany akumulator o pojemności 17Ah. 
 
Typ szafki   
(ostatnia część indeksu) 

Wymiary  
(SxWxG), mm 

Masa zasilacza z bateri ą 
akumulatorów 

1 390x350x90 18kg 
2 390x350x140 28kg 
3 450x350x180 42kg 

 
 

Zasilacze ZSP135-DR wymagają oddzielnego zamówienia akumulatorów. 

Przykład zamówienia  

Zasilacz sygnalizacji i automatyki poŜarowej ZSP135-DR-5A-1 
Akumulator 12V/18Ah 2szt 
 

PRODUCENT UWAGI 

MERAWEX Sp. z o.o. 
Toruńska 8, 44-122 Gliwice 
NIP 631-000-04-40 
www.merawex.com.pl 
merawex@merawex.com.pl 
tel. 032 23 99 400 
fax 032 23 99 409 
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