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Zasilacz buforowy IZB24 o wysokiej sprawności, w wersji z komunikacją 
sieciową  to  kluczowy element w systemach  inteligentnych sieci (SmartGrid), 
wspierający diagnostykę układu zasilania  wraz z  powiadamianiem o jego 
stanie do systemu centralnego, wspomagający  zapobieganie dysfunkcji 
całego systemu.

OBSZARY ZASTOSOWAŃ 
• automatyka przemysłowa, 
• energetyka i sieci SmartGrid, 
• telekomunikacja,
• systemy zabezpieczeń.

CECHY I FUNKCJE URZĄDZENIA
• napięcie znamionowe: 24,0 V DC ±2%, opcjonalnie wartość od 3V  

do 40V,
• ciągły prąd wyjściowy: 1,0A, z możliwością przeciążenia do 2,3A  

przez 1 minutę,
• napięcie zasilające: od 184V AC 50Hz do 265V AC 50Hz,
• wyjście 24V zabezpieczone przed przeciążeniem, zwarciem i pojawieniem 

się napięcia większego od 30V (wartość ta może być dostosowywana do 
wartości napięcia ustawionego),

• bezprzerwowe przejście do pracy z akumulatora po zaniku zasilania  
230V 50Hz, 

• maksymalne wydłużenie czasu pracy akumulatora poprzez: uzależnienie 
napięcia ładowania akumulatora od temperatury, zastosowanie 
odpowiednich wartości prądu ładowania dla temperatur większych od  
40OC  i mniejszych od 0OC, odłączanie napięcia ładowania od akumulatora 
gdy akumulator jest w pełni naładowany i ponowne dołączenie napięcia 
ładowania gdy napięcie na akumulatorze spadnie  
o 3,5%,
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• ciągłe monitorowanie pogorszania się parametrów akumulatora co 
umożliwia przewidywanie czasu do wymiany akumulatora i określenie stanu 
awarii akumulatora,

• cykliczne sprawdzanie charakterystyki ładowania akumulatora co umożliwia 
określenie utraty pojemności,

• napięcie portu akumulatorów: zmienne w zakresie 21,0 ÷ 27,6 VDC   
(w temp. 20°C)

• stopień ochrony: IP 30, 
• automatyczny powrót do standardowego trybu pracy po ustaniu warunków 

awaryjnych, 
• funkcjonalność formowania  dołączonej baterii akumulatorów, 
• współpraca z dowolnym akumulatorem ołowiowo-kwasowym o napięciu 

24V,
• automatyczny powrót do normalnej pracy zasilacza po ustąpieniu dowolnego 

narażenia.
• możliwość ustawienia max. wartości prądu ładowania baterii akumulatorów, 

za pomocą nastawnika: 0,075A/0,15A/0,35A/0,5A/0,7A/1,0A/1,5A/2,0A, 
• sygnalizacja stanem wyjść binarnych i optyczna diodami LED stanu pracy  

i zdarzeń awaryjnych: 
- pracy z akumulatorów, 
- rozładowania akumulatorów, 
- awarii akumulatorów, 
- awarii / odłączenia sondy termicznej, 
- awarii zasilacza

• konstrukcja metalowa, przystosowana do montażu na szynie DIN T-35, 
• zakres temperatur pracy: od -25°C do +65°C, 
• zakres temperatur przechowywania i transportu: od -40°C do +70°C, 
• port Ethernet wraz z obsługą protokołów sieciowych: IP, UDP, TCP, SNMP  

i TR-069, 
• standardowy styk do funkcji zarządzania inteligentnym urządzeniem: 

diagnostyki i monitorowania zasilacza np. z wykorzystaniem protokołu SNMP 
lub TR-069 oraz aktualizacji firmware, 

• aplikacja serwisowa do lokalnej i zdalnej konfiguracji, aktualizacji 
oprogramowania i monitorowania stanu pracy.
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