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FUNKCJE POSZCZEGÓLNYCH WYJŒÆ
WYJŒCIE: +V - 0V
Obci¹¿alnoœæ zasilacza nr ref. 1038/20 jest przystosowana do obs³ugi
typowego systemu sk³adaj¹cego siê z:

1 modu³u wywo³ania nr ref. 1038/12 ,

35 dekoderów nr ref. 1038/34 .



INFORMACJE OGÓLNE
PODSTAWOWE FUNKCJE
1) Zasilanie urz¹dzeñ systemu DIGIVOICE.
2) Zasilanie uk³adu fonii.

3) Zasilanie linii danych.
4) Sekcjonowanie systemu.

Funkcja polega na automatycznym od³¹czaniu siê od reszty systemu,
w przypadku wyst¹pienia zak³óceñ w sekcji (strefie) zasilanej
z danego zasilacza.
5) Sygnalizacja na 3 diodach LED b³êdów wystêpuj¹cych w systemie.

OPIS Z£¥CZ I ZACISKÓW POD PRZEWODY

Zasilanie
0
230

Napiêcie sieciowe ~0.
Napiêcie sieciowe ~230.

Wyjœcia do zasilania linii danych oraz zasilania urz¹dzeñ systemu
DIGIVOICE

M1
M2
+V
0V
+VT
0VT
DU
DE
0D

ustawianie trybu pracy zasilacza MASTER/SLAVE.
ustawianie trybu pracy zasilacza MASTER/SLAVE.
Napiêcie zasilaj¹ce (+24V).
Masa dla napiêcia +V.
Wejœcie dla napiêcia z zasilacza rezerwowego.
Wejœcie dla masy napiêcia +VT z zasilacza rezerwowego.
Wyjœcie linii danych.
Wejœcie linii danych.

Masa linii danych.

Wyjœcia do zasilania uk³adów fonii

+F
0F
+FT
0FT

Napiêcie zasilaj¹ce foniê (+24V).
Masa dla napiêcia +F.
Wejœcie dla napiêcia z zasilacza rezerwowego fonii.
Wejœcie dla masy napiêcia +VT z zasilacza rezerwowego fonii.

DANE TECHNICZNE

W bardziej rozbudowanych systemach stosuje siê odpowiednio wiêksz¹
liczbê zasilaczy. Wyjœcie +V, 0V ka¿dego zasilacza obs³uguje oddzielne
fragmenty systemu.
W przypadku wystêpuj¹cych w systemie kilku zasilaczy nie wolno
równolegle ³¹czyæ ze sob¹ wychodz¹cych z nich napiêæ
zasilaj¹cych (+V, 0V). Wywo³a³oby to up³ywnoœci, wynikaj¹ce
z niewielkich ró¿nic pomiêdzy tymi napiêciami.
Minimalna liczba zasilaczy jest uzale¿niona od iloœci urz¹dzeñ
wystêpuj¹cych w systemie. Dopuszczalna obci¹¿alnoœæ ka¿dego z nich
wynosi ok. 700 mA.
Aby uproœciæ obliczanie zwi¹zane z obci¹¿eniem ka¿dego zasilacza
wprowadzono umown¹ jednostkê obci¹¿enia LU (ok. 10 mA). Zgodnie
z tym dopuszczalna obci¹¿alnoœæ ka¿dego zasilacza nr ref. 1038/20

wynosi 70 LU.

Ka¿de urz¹dzenie systemu DIGIVOICE posiada okreœlony pobór moc,
który podawany jest w umownych jednostkach LU.
Na tej podstawie mo¿liwe jest przeprowadzenie obliczeñ okreœlaj¹cych
stopieñ obci¹¿enia ka¿dego zasilacza wystêpuj¹cego w systemie.
Przyk³ad:
W sk³ad systemu wchodz¹:
1 modu³ wywo³ania 1038/12


35 dekoderów 1038/34



(15 LU),
(1,5 LU).

Obliczenie obci¹¿enie dla tego systemu:
(115 LU) (351,5 LU) = 67,5 LU 70LU

Na podstawie dokonanych obliczeñ stwierdzamy, ¿e system o takiej
konfiguracji mo¿e byæ zasilony z jednego zasilacza nr ref. 1038/20 .

Uwaga:
W uk³adach z wieloma modu³ami wywo³ania zaleca siê aby ka¿dy
zasilacz nr ref. 1038/20 zasila³ maksymalnie:

3 modu³y wywo³ania nr ref. 1038/12 ,

lub


2 modu³y wywo³ania nr ref. 1038/10 .

WYJŒCIE: +F - 0F
W systemie z obs³ug¹ 1 kana³u fonicznego zasilacz nr ref. 1038/20 mo¿e
obs³u¿yæ uk³ady foniczne w kilku modu³ach wywo³ania.
W systemie z obs³ug¹ 2 kana³ów fonicznych zasilacz nr ref. 1038/20
mo¿e obs³u¿yæ uk³ad foniczny tylko w jednym module wywo³ania.
Uk³ad foniczny ka¿dego kolejnego modu³u wywo³ania musi byæ zasilony:


z kolejnego zasilacza nr ref.1038/20



z dodatkowego zasilacza uk³adu fonicznego nr ref. 1038/25 .

lub

WYJŒCIE: DU - 0D
Zasilacz podaje napiêcie na linie danych.
W obrêbie jednego systemu dok³adnie jeden z zasilaczy musi byæ
ustawiony jako MASTER (zwarte zaciski M1 i M2). Pozosta³e zasilacze
pracuj¹ jako SLAVE.

Uwaga:
Linia danych ³¹cz¹ca zasilacz MASTER z zasilaczami SLAVE posiada
niezale¿n¹ „masê” (zacisk 0D), której dedykowany jest niezale¿ny
przewód.

dotyczy tylko zasilaczy MASTER

FUNKCJA SEKCJONOWANIA
Funkcja sekcjonowania dotyczy linii danych i reaguje na wystêpuj¹ce
w niej zwarcia.
Funkcja polega na automatycznym od³¹czaniu siê zasilacza od reszty
systemu, w przypadku wyst¹pienia zak³óceñ w linii danych sekcji (strefy),
obs³ugiwanej przez dany zasilacz. Gwarantuje to poprawn¹ pracê
systemu, z wy³¹czeniem sekcji, w której wyst¹pi³a usterka.
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Dyspozycja dotycząca uŜywania sprzętu elektrycznego i elektronicznego
w krajach Unii Europejskiej.
Ten symbol umieszczony na produkcie, na opakowaniu lub w instrukcji obsługi, oznacza, Ŝe urządzenie
nie powinno być wyrzucane, tak jak zwykłe odpady lecz oddawane do odpowiedniego punktu
skupu/punktu zbioru zuŜytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych działających w systemie
recyklingu zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zuŜytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
{D.U. z 2005 r. nr 180, poz. 1494 i 1495}
Postępowanie zgodnie z powyŜszymi wskazówkami pozwala ustrzec się potencjalnych, negatywnych
konsekwencji dla środowiska i zdrowia człowieka wynikających ze złego składowania i przetwarzania zuŜytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego. (WEEE).
Jeśli jest to moŜliwe proszę wyjąc z urządzenia baterie i/lub akumulatory i przekazać je do punków zbiórki zgodnie z
obowiązującymi wymaganiami. Przestrzeganie powyŜszych zasad związanych z recyklingiem zuŜytego sprzętu i materiałów
pozwala utrzymać zasoby i surowce naturalne.

