
Zasilacze buforowe
zgodne z normą EN 50131-6

przeznaczone do zasilania 
systemów alarmowych

GRADE 3

Seria HPSG3

Seria PSG3



Zasilacze buforowe 13,8VDC / 27,6VDC  
Spełniające normę alarmową EN50131-6 – GRADE 1, 2, 3
Spełniające normę kontroli dostępu EN60839-11 
Seria HPSG3

Spełniające normę 
alarmową EN50131-6 

stopień 1÷3

Tamper otwarcia obudowy – 1szt 
Tamper oderwania od ściany – 1 szt

Zaciski wyjścia 
zasilania 

Zaciski do podłączenia 
akumulatora

Wyjścia techniczne Wejście awarii zewnętrznej 
EXT IN

Przycisk START Dystans od ściany 
plastikowy

 • zgodność z normą EN50131-6 w stopniu 1÷3 i klasy środowiskowej II
 • zgodność z normą EN60839-11 
 • napięcie zasilania 200 ‒ 240VAC
 • miejsce na akumulator: 17Ah ‒ 65Ah
 • wysoka sprawność 
 • niski poziom tętnień napięcia 
 • mikroprocesorowy system automatyki 
 • pomiar rezystancji obwodu akumulatora 
 • automatyczna kompensacja temperaturowa ładowania akumulatora 
 • kontrola napięcia wyjściowego 
 • automatyczny test akumulatorów 
 • kontrola ciągłości obwodu akumulatora 
 • kontrola napięć akumulatora 
 • kontrola ładowania i konserwacji akumulatora 
 • ochrona akumulatora przed nadmiernym rozładowaniem (UVP) 
 • ochrona akumulatora przed przeładowaniem 
 • zabezpieczenie wyjścia akumulatora przed zwarciem i odwrotnym podłączeniem 
 • funkcja START manualnego załączenia zasilania z akumulatora  
 • wyjścia techniczne typu OC „otwarty kolektor”
 • wejście awarii zbiorczej EXT IN
 • wyjście techniczne EPS sygnalizacji zaniku sieci AC
 • wyjście techniczne PSU sygnalizacji awarii zasilacza
 • wyjście techniczne APS sygnalizacji awarii akumulatora
 • zabezpieczenia:

 ◦ przeciwzwarciowe SCP, przeciążeniowe OLP
 ◦ nadnapięciowe OVP, przepięciowe 
 ◦ antysabotażowe: otwarcie obudowy i oderwanie od podłoża

 • chłodzenie konwekcyjne
 • gwarancja - 3 lata od daty produkcji

 • dotyczy tylko wersji LCD: 
 ◦ komunikacja: LAN, RS485 – wymagane odpowiednie moduły 
 ◦ port komunikacyjny „SERIAL” z zaimplementowanym protokołem MODBUS RTU
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sygnalizacja LED wyświetlacz graficzny LCD

Akcesoria:

Interfejsy (LAN, RS485) 

Aplikacja webowa (darmowa)
„PowerSecurity”

Kod Napięcie 
wyjściowe

Sumaryczny prąd 
wyjściowy wraz z 

ładowaniem
Prąd ładowania 

akumulatora
Miejsce 

na 
akumulator

Wymiary 
W×H×D [+/- 2mm]panel LED panel LCD

HPSG3-12V3A-C HPSG3-12V3A-C-LCD

13,8VDC

3,5A 0,8A 17Ah
314×408×110

HPSG3-12V5A-C HPSG3-12V5A-C-LCD 5,5A 0,8A 17Ah

HPSG3-12V5A-D HPSG3-12V5A-D-LCD 5,5A 1,8A 40Ah 314×408×190

HPSG3-12V10A-E HPSG3-12V10A-E-LCD 10A 2,6A 65Ah 414×407×190

HPSG3-24V2A-C HPSG3-24V2A-C-LCD
27,6VDC

2,5A 0,8A 2× 17Ah 314×408×190

HPSG3-24V5A-D HPSG3-24V5A-D-LCD 5,0A 1,8A 2× 40Ah 414×408×190

AWZ536
LB5/5×0,5A/2,5/AW moduł bezpiecznikowy

AWZ642
Wyjścia techniczne przekaźnikowe

3× OC ➛ 3× NO/NC/C

Zasilacze buforowe 13,8VDC / 27,6VDC  
Spełniające normę alarmową EN50131-6 – GRADE 1, 2, 3
Spełniające normę kontroli dostępu EN60839-11 
Seria HPSG3
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Moduły zasilaczy buforowych 13,8VDC / 27,6VDC
Spełniające normę alarmową EN50131-6 – GRADE 1, 2, 3
Spełniające normę kontroli dostępu EN60839-11
Seria PSG3
 • moduł zasilacza przeznaczony do zabudowy
 • zgodność z normą EN50131-6 w stopniu 1÷3 i klasy środowiskowej II 
 • zgodność z normą EN60839-11
 • napięcie zasilania 200 ‒ 240VAC
 • współpraca z akumulatorami: 7Ah ‒ 65Ah
 • wysoka sprawność 
 • niski poziom tętnień napięcia 
 • mikroprocesorowy system automatyki 
 • pomiar rezystancji obwodu akumulatora 
 • automatyczna kompensacja temperaturowa ładowania akumulatora 
 • kontrola napięcia wyjściowego 
 • automatyczny test akumulatorów 
 • kontrola ciągłości obwodu akumulatora 
 • kontrola napięć akumulatora 
 • kontrola ładowania i konserwacji akumulatora 
 • ochrona akumulatora przed nadmiernym rozładowaniem (UVP) 
 • ochrona akumulatora przed przeładowaniem 
 • zabezpieczenie wyjścia akumulatora przed zwarciem i odwrotnym podłączeniem 
 • funkcja START manualnego załączenia zasilania z akumulatora 
 • sygnalizacja optyczna 
 • wyjścia techniczne typu OC „otwarty kolektor”
 • wejście awarii zbiorczej EXT IN
 • wyjście techniczne EPS sygnalizacji zaniku sieci AC
 • wyjście techniczne PSU sygnalizacji awarii zasilacza
 • wyjście techniczne APS sygnalizacji awarii akumulatora
 • zabezpieczenia:

 ◦ przeciwzwarciowe SCP
 ◦ przeciążeniowe OLP
 ◦ nadnapięciowe OVP
 ◦ przepięciowe 

 • chłodzenie konwekcyjne
 • gwarancja – 3 lata od daty produkcji

Zaciski wejścia 
zasilania

Zaciski wyjścia 
zasilania 

Zaciski do podłączenia 
akumulatora

Wyjścia techniczne Wejście awarii zewnętrznej 
EXTi

Przycisk START Złącze sygnalizacji  
optycznej LED

Spełniające normę 
alarmową EN50131-6 

stopień 1÷3
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DIN4
Uchwyt, adapter do zasilaczy (umożliwiają montaż zasilaczy na szynie TH35).

PKAZ168
Zestaw sygnalizacji optycznej

(trzy diody LED informujące o stanie 
zasilacza).

Akcesoria:

AWZ536
LB5/5×0,5A/2,5/AW moduł bezpiecz-

nikowy.

AWZ642
Wyjścia techniczne przekaźnikowe

3× OC ➛ 3× NO/NC/C

Moduły zasilaczy buforowych 13,8VDC / 27,6VDC
Spełniające normę alarmową EN50131-6 – GRADE 1, 2, 3
Spełniające normę kontroli dostępu EN60839-11
Seria PSG3

Kod Napięcie  
wyjściowe

Sumaryczny prąd 
wyjściowy wraz z 

ładowaniem
Prąd ładowania 

akumulatora
Dedykowane 
akumulatory Adapter DIN Wymiary 

L×W×H

PSG3-12V2A-B

13,8 V DC

2,5A 0,4A 7Ah

DIN4

200×120×48
PSG3-12V3A-C 3,5A 0,8A 17Ah

PSG3-12V5A-C 5,5A 0,8A 17Ah

PSG3-12V5A-D 5,5A 1,8A 40Ah

PSG3-12V10A-E 10A 2,6A 65Ah 204×141×52

PSG3-24V2A-C
27,6 V DC

2,5A 0,8A 2×17Ah 200×120×48

PSG3-24V5A-D 5,0A 1,8A 2×40Ah 204×141×52
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RS485

RS485 ETHERNET

INTR-C

INTR-C

INTR-C
INTRE-C

INTE-C

ETHERNET

ETHERNET

RS485

ETHERNETTTL

SERIAL

RS485TTL

SERIAL

ETHERNETRS485

Akcesoria do zasilaczy serii HPSG3...LCD
Interfejsy

INTE-C
Interfejs ETHERNET EN54C-LCD

INTR-C
 Interfejs RS485-TTL EN54C-LCD

INTRE-C
Interfejs RS485-ETHERNET

Aplikacja webowa  
„PowerSecurity”

(darmowa)

Okno zdalnego dostępu do pulpitu zasilacza
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