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Bezpieczeństwo 
 

 
Obudowa urządzenia musi być prawidłowo uziemiona. 

 
Na złączach mogą pojawić się niebezpieczne napięcia przy braku napięcia pomocniczego 
(zasilania). 

 
Należy przestrzegać krajowych i branżowych przepisów bezpieczeństwa podczas montażu i 
eksploatacji 

 
 

 
W przypadku zmian konfiguracyjnych w urządzeniu należy podjąć niezbędne środki zaradcze w 
celu uniknięcia niezamierzonego zadziałania. 

 
Eksploatacja uszkodzonego urządzenia może skutkować niewłaściwym działaniem 
zabezpieczanego obiektu co może prowadzić do zagrożenia życia lub zdrowia. 

 

Właściwa i bezawaryjna praca urządzenia wymaga odpowiedniego transportu, 
przechowywania, montażu, instalowania i uruchomienia, jak również prawidłowej obsługi, 
konserwacji i serwisu. 

 
Montaż i obsługa urządzenia może być wykonywana jedynie przez odpowiednio przeszkolony 
personel. 

 

 
 

 
 

Uwagi 
 

 
Zastrzega się prawo zmian w urządzeniu 

 
Urządzenie do nadzoru i kontroli w obiektach przemysłowych 

 
Pozostałe dokumenty dotyczące urządzenia można pobrać ze strony energetyka.itr.org.pl 

 

http://www.energetyka.itr.org.pl/
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 Wprowadzenie 

1.1. Symbole 

 

Znak ostrzeżenia elektrycznego wskazujący na ważną informację związaną z obecnością 
zagrożenia, które może spowodować porażenie prądem elektrycznym. 

 

Znak ostrzeżenia, wskazujący na ważną informację związaną z zagrożeniem,  
które mogłoby spowodować uszkodzenie lub niewłaściwe działanie urządzenia.  

 
Znak informacyjny, wskazujący na wyjaśnienie istotnych cech i parametrów urządzenia. 
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 Informacje ogólne 

2.1. Przeznaczenie urządzenia 

 

Rodzina modułowych inteligentnych sterowników, modułów pomiarowych oraz 
wykonawczych opracowanych specjalnie na potrzeby inteligentnych sieci 
elektroenergetycznych Smart Power Grids. 

 

Rys. 2.1 Widok urządzeń 

 

 

Buforowe zasilacze UPS 24-x umożliwiają podtrzymanie pracy sterownika modułowego 
Smart Grid wraz z modułami dodatkowymi oraz napędami łączników.  
Dzięki komunikacji z modułem sterownika głównego możliwe jest:  

• zdalne wyłącznie napięcia DC 24 V,  

• sygnalizacja braku napięcia zasilania AC 230 V, 

• sygnalizacja niskiego stanu naładowania akumulatora.  

 

Zewnętrzne zasilacze PS 24-x do modułowego sterownika SEM charakteryzują się szerokim 
zakresem napięć wejściowych oraz temperatury otoczenia. 
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 Wymiary urządzenia 

 

Rys 5.1. Wymiary PS 24-1, SPS 24-1 

 

Rys 5.2. Wymiary UPS 24-2 
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 Moduły 

4.1. Moduł PS 24-1 

 
Moduł zasilacza 

PS24- zasilacz napięcia stałego 24 V DC o szerokim zakresie napięcia 
zasilającego.  Zasilacz wyposażony jest w diodę świecącą która sygnalizuje 
prawidłowe napięcie 24 V DC. Konstrukcja umożliwia mocowanie na szynie 
DIN 35 mm. 
 

 

Dane techniczne 
Napięcie wejściowe  

Napięcie wejściowe 38 … 260 V AC 

Napięcie wyjściowe  

Napięcie wyjściowe DC 24 V 

Prąd wyjściowy 35 mA 

Moc wyjściowa 0,84 W 

Parametry konstrukcyjne  

Wymiary (szerokość, wysokość, głębokość) 35/90/65 mm 

Masa <0,2 kg 

Montaż  

Złącza  

Typ śrubowe 

Przekrój przewodów przyłączeniowych 0,08 mm2 … 2,50 mm2 

Warunki środowiskowe  

Temperatura pracy  -20˚C … +70˚C 

Temperatura przechowywania  -30˚C … +70˚C 

Maksymalna wilgotność względna brak kondensacji lub tworzenia się 
szronu, lodu 

Stopień ochrony IP20 
(ze złączami) IP30 

 

Opis diod 
Dioda Kolor Funkcja 
24V DC  zielony sygnalizuje obecność napięcia wyjściowego DC 24 V 

 
 

Opis złącz 

Złącze Zacisk Oznaczenie Funkcja 

X10 

1 ~ 
zasilanie AC/DC 38…260 V  

2 ~ 

3 - 
wyjście DC 24 V  

4 + 
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4.2. Moduł SPS 24-1 

 
Przełącznik zasilań 

Przełącznik zasilań DC 24 dla systemu SEM, posiada na wyjściu Out zasilanie, 
pochodzące z wejścia In1, lub In2. Napięcie na wyjściu Out pochodzi z wejścia 
In2 w przypadku gdy podane jest tylko i wyłącznie na In2. W przypadku gdy 
obecne są napięcia na obydwu wejściach, lub tylko na wejściu In1, zasilanie 
pochodzi z wejścia In1. Stan pracy na zasilaniu pochodzącym z  In1 potwierdzany 
jest obecnością napięcia na wyjściu In1_OK. Ważną cechą urządzenia jest 
zachowanie separacji galwanicznej pomiędzy obwodami zasilań. 
 

 

 

Dane techniczne 
Napięcie znamionowe  DC 24 V 

Obwody wyjściowe  

Znamionowy prąd obciążenia toru głównego In1-Out 16 A/DC 24 V  
30 A/DC 24 V (przez 1 minutę) 

Znamionowy prąd obciążenia toru rezerwowego In2-Out 0,3 A/DC 24 V  

Obwody wejściowe  

Znamionowy prąd wyjścia potwierdzającego In1_Ok 0,02 A/DC 24 V 

Warunki środowiskowe  

Temperatura  pracy -25˚C … +70˚C 

Temperatura  przechowywania -35˚C … +85˚C 

Stopień ochrony  IP 40 

Parametry konstrukcyjne  

Obudowa  COMBIPLAST CP-Z-103-PS 

Wymiary (szerokość, wysokość, głębokość)  34,4x 88,8 x 62,8 mm 

Montaż szynie DIN35 

Masa 0,1 kg 

Złącza  

 X71  4xMV27x-7,5-V  

  przekrój przewodów przyłączeniowych linka 0,5…2,5mm2 (zakończona tulejką) 
lub drut 0,5…2.5mm2 

 

Opis diod 
Dioda Kolor Funkcja 
In1_OK żółty sygnalizuje pracę na napięciu zasilania z wejścia In1 

Out  zielony sygnalizuje obecność napięcia wyjściowego DC 24 V 
 

Opis złącz 

Złącze Zacisk Oznaczenie Funkcja 

X71 

1 - 
wejścia zasilania rezerwowego In2 

2 + 

3 - 
wejścia zasilania podstawowego In1 

4 + 

X71 

5 - Wyjście dwustanowe informujące o pracy na zasilaniu 
podstawowym In1 6 + 

7 - 
wyjście 24V DC 

8 + 
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4.3. Moduł UPS 24-2 

 
Moduł UPS 

UPS 24-2 z wyjściem DC 24 V o mocy 300 W. Umożliwia 
Bezprzerwowe zasilanie urządzeń po zaniku głównego źródła 
zasilania AC 230 V. Dzięki łączu komunikacyjnemu RS-485 
w protokole Modbus RTU możliwe jest zdalne wyłączenie napięcia 
na wyjściu, odczyt sygnalizacji zaniku napięcia zasilania AC 230 V 
oraz niskiego stanu naładowania akumulatora. Dodatkowo możliwe 
jest zdalne kontrolowanie temperatury pracy urządzeń poprzez 
sterowanie układem ogrzewania i wentylacji. 
Stan pracy UPS 24-2 sygnalizowany jest na wyjściach dwustano-
wych, diodach sygnalizacyjnych oraz jest możliwy do odczytania po-
przez łącze komunikacyjne.  Komunikacja między modułem UPS a 
modułem sterownika głównego odbywa się za pomocą magistrali 
RS-485 z protokołem MODBUS RTU. 

 

 
 

Dane techniczne 
Napięcie wejściowe 

Napięcie wejściowe 85 … 264 V AC 

Napięcie wyjściowe 

Napięcie wyjściowe DC 24 V 

Prąd wyjściowy zasilacza 20 A 

Moc wyjściowa 300 W 

Wejścia binarne 

Napięcie znamionowe DC 12-30 V 

Minimalne napięcie pobudzenia DC 12 V 

Maksymalne napięcie odwzbudzenia DC 8 V 

Pobór prądu przed pobudzeniem < 8 mA  

Pobór prądu po pobudzeniu ≤ 5 mA  

Wyjścia binarne 

Znamionowy prąd obciążenia 6 A/ DC 24 V 

Minimalny prąd zestyków 100 mA 

Maksymalny prąd załączania  10 A 

Obciążalność prądowa trwała zestyku 6 A 

Materiał zestyków AgSnO2 

Komunikacja 

Protokoły MODBUS RTU 

RS-485   

Typ magistrali 2 albo 4 przewodowy 

Typ złącza WAGO 734-170 

Prędkość 9600 bit/s … 500 kbit/s 

Parzystość brak/parzystość/nieparzystość 

Bit stopu 1 bit  lub 2 bity 

Długość znaku  8 bitów 

Parametry konstrukcyjne 

Wymiary (szerokość, wysokość, głębokość) 120/160/160 mm 

Masa  

Złącza  

Warunki środowiskowe 

Temperatura pracy -40˚C … +65˚C 

Temperatura przechowywania -55˚C … +70˚C 

Stopień ochrony  

bez złącz IP20  

zamontowanymi złączami IP30 



  

10 / 13  IU_27851_3_SPECIFICATION_PS_UPS_SPS_SPS 

Złącza  

Typ WAGO zaciskowe rozłączane 

Przekrój przewodów przyłączeniowych 0,08 mm2 … 2,50 mm2 

 

Opis diod 
Dioda Kolor Funkcja 

24V DC  
zielony na złączu X621 jest napięcie DC 24 V 

czerwony pobudzone wejście BI_1 - odłącz napięcie DC 24 V 

230V AC  
zielony na złączu X620 jest napięcie AC 230 V 

czerwony brak napięcia na złączu X620 

Akumulator 

zielony naładowany,  > 90% energii 

czerwony rozładowany, < 10% energii 

pomarańczowy ładowanie, od 10% do 90% energii  

Grzanie pomarańczowy pobudzone BO_3 –  załączenie grzania 

Chłodzenie pomarańczowy pobudzone BO_4 – załączenie chłodzenia 

Temperatura  

niebieski temperatura poniżej dolnego poziomu 

zielony temperatura prawidłowa 

czerwony temperatura powyżej górnego poziomu 

RS 422/485 
żółty nadawanie danych 

zielony odbieranie danych 

 
 

Opis złącz 
Złącze Zacisk Oznaczenie Funkcja 

X620 

1 L 
zasilanie 230V AC 

2 N 

3 PE przewód ochronny 

X621 
1 + 

wyjście DC 24 V 
2 - 

X622 
1 + 

Akumulator 24 V 
2 - 

X623 

1 BI_01 wejście binarne 1 – odłącz napięcie DC 24 V  

2 GND_1 masa dla wejścia binarnego 1 

3 
BO_01 wyjście binarne 1 - brak zasilania AC 230 V 

4 

5 
BO_02 wyjście binarne 2 - niskie napięcie akumulatora 

6 

X624 

1 
BO_03 wyjście binarne 3 –  załączenie grzania  

2 

3 
BO_04 wyjście binarne 4 – załączenie chłodzenia 

4 

5 
AI_01 pomiar temperatury 

6 

X11  COM 1 RS422/485 
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 Uwagi producenta 

5.1. Konserwacja, przeglądy, naprawy 

 
 

Producent zaleca, żeby urządzenie było sprawdzane w zakresie poprawności działania:  
a) każdorazowo - podczas oddawania do ruchu, 
b) nie rzadziej jak raz na rok – w instalacjach górniczych przodkowych, 
c) nie rzadziej jak na 5 lat – w instalacjach innych niż przodkowe. 

Należy wykonać również czynności sprawdzające wynikające z przepisów branżowych. 

5.2. Przechowywanie i transport 

 
 

Urządzenia są pakowane w opakowania transportowe, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem 
w czasie transportu i przechowywania.  
Urządzenia powinny być przechowywane w opakowaniach transportowych, w pomieszczeniach 
zamkniętych, wolnych od drgań i bezpośrednich wpływów atmosferycznych, suchych, przewiewnych, 
wolnych od szkodliwych par i gazów. Temperatura otaczającego powietrza nie powinna być niższa od –35°C 
i wyższa od +85°C, a wilgotność względna nie powinna przekraczać 80%.  
Do wysyłanych urządzeń dołączona jest instrukcja użytkowania oraz karta gwarancyjna. 

5.3. Miejsce instalacji 

 
 

Urządzenia przeznaczone są do montażu na szynach TH-35 lub poprzez otwory montażowe 
Instalacja urządzenia przebiega zgodnie z podpunktami:  

• zamocowanie urządzenia w miejscu docelowym 

• dokręcenie śrub mocujących 
zamontowanie złącz obwodów 

5.4. Utylizacja 

 
 

Urządzenia zostały wyprodukowane w przeważającej części z materiałów, które mogą zostać ponownie 
przetworzone lub utylizowane bez zagrożenia dla środowiska naturalnego. Urządzenia wycofane z użycia 
mogą zostać odebrane w celu powtórnego przetworzenia pod warunkiem, że jego stan odpowiada 
normalnemu zużyciu. Wszystkie komponenty, które nie zostaną zregenerowane, zostaną usunięte w sposób 
przyjazny dla środowiska. 

5.5. Gwarancja i serwis 

 
 



  

12 / 13  IU_27851_3_SPECIFICATION_PS_UPS_SPS_SPS 

Wyrób jest objęty 36 -miesięczną gwarancją. Jeżeli sprzedaż poprzedzona była umową podpisaną przez 
Kupującego i Sprzedającego, obowiązują postanowienia tej umowy. Gwarancja obejmuje bezpłatne 
usunięcie wad ujawnionych podczas użytkowania przy zachowaniu warunków określonych w karcie 
gwarancyjnej. Szczegółowe warunki gwarancji znajdują się na stronie energetyka.itr.org.pl w „Ogólnych 
Warunkach Sprzedaży produktów „ITR Energetyka””. 

• Okres gwarancji liczy się od daty sprzedaży.  

• Gwarancja ulega przedłużeniu o okres przebywania wyrobu w naprawie.  

• Nieuprawnione ingerencje w wyrób powodują utratę gwarancji.  

• Gwarancją nie są objęte uszkodzenia wynikłe z niewłaściwej eksploatacji wyrobu. 

 
 

  

http://www.itr.org.pl/
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 Kontakt 

 
 

Instytut Tele- i Radiotechniczny 
Centrum Teleinformatyki i Elektroniki 

03-450 Warszawa, ul. Ratuszowa 11  

tel./faks: + 48 22 590 73 91  
e-mail: energetyka@itr.org.pl  
www: energetyka.itr.org.pl 

 

 

mailto:energetyka@itr.org.pl
http://energetyka.org.pl/

