
 
 

 
Riadiaca jednotka PSC 3 

 
 
 
Všeobecné vlastnosti 
 

• Modulárna a flexibilná systémová riadiaca jednotka 
• Integrovaný webový server s prepracovanou konfiguráciou a možnosťami dohľadu 
• Integrovaný LCD displej a klávesnica 
• Diaľkový dohľad pomocou modemu alebo LAN (10/100) 
• Integrované PLC pre flexibilnú systémovú konfiguráciu 
• Integrované meranie pre malé systémy 
• Jednoduché rozšírenie systému s prídavnými modulmi 
• Digitálna systémová zbernica CAN 
• Komfortný manažment údržby a dobíjania batérií 
• SNMP (voliteľné) 
• Funkcie úspory energie 
• Nový koncept signalizácie alarmov 
• Dohľad pomocných zariadení 

 
 
Aplikácie 
 

• Napájacie systémy telekomunikačnej, riadiacej, zabezpečovacej a priemyselnej technológie 
 
 
Popis 
 
PSC 3 je systémová riadiaca jednotka 3-tej generácie. Tento produkt je optimálnym riešením tak pre malé 
ako aj veľmi veľké a komplexné napájacie systémy. Poskytujúcej základné I/O rozhranie, spoľahlivú 
komunikačnú zbernicu (typu CAN), vstupy pre priame pripojenie bočníkov, monitoring poistiek a symetrie 
(stredového bodu) batérií (v závislosti od verzie PCS 3). Zatiaľ čo kompaktná jednotka je sama o sebe 
schopná riadiť malé až stredné systémy bez prídavných modulov, pre veľké alebo komplexnejšie systémy je 
možné kapacitu jednoducho rozšíriť pripojením prídavných modulov, ktoré komunikujú z centrálnou 
jednotkou prostredníctvom CAN zbernice. Nové rozšírené funkcie systému ako napr.: „Efficiency Mode“ a 
„Genset“ umožňujú znižovanie prevádzkových nákladov. Údržba a dobíjanie batérií s možnosťou batériových 
testov sú kľúčovými faktormi pre využitie napájacieho systému. Systémová riadiaca jednotka PSC 3 
poskytuje tiež možnosť diaľkových alarmov prostredníctvom bezpotenciálových reléových kontaktov, 
modemu alebo siete LAN / Ethernet. Modul SNMP poskytuje rozšírený diaľkový dohľad a je navrhnutý 
pre prácu s SNMP SW manažérom. Integrovaný webový server poskytuje užívateľsky príjemné rozhranie 
pre podrobný dohľad a riadenie so štandardným webovým prehliadačom. 
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Technická špecifikácia 
 

Funkcie 
Systém PLC funkcie (AND/OR/Inv/Filter/RS Latch) 

Riadenie udržiavacieho nabíjania / teplotná kompenzácia 
Meranie AC (interné/externé) 
Detekcia výpadkov AC napájania 
Funkcie LVD a PLD 
Režim prevádzky s motorgenerátorom 
História s možnosťou 200 záznamov z uvedením dátumu a času 
Funkcia správy (Alarm/LVD) 

Batérie Rýchlonabíjanie (Boost) / Vyrovnávacie nabíjanie (Equalize) 
Stav nabitia / automatická kontrola kapacity 
Meranie batérií (U/I/T) 
Meranie symetrie (stredového bodu) batérií 
Kontrola batérií (Udiff/Idiff/Tdiff) 
Limitácia nabíjacieho prúdu, nastaviteľná 

Usmerňovače Individuálne informácie o usmerňovačoch a individuálne ovládanie usmerňovačov 
Postupný (sekvenčný) štart usmerňovačov 
Možnosť diaľkovej aktualizácie SW a nastavení 
Digitálne zdieľanie záťaže 
Efektívny režim / Úspora energie 
Cyklická prevádzka usmerňovačov 
Limitácia výstupného výkonu a napájacieho prúdu 

Vlastnosti (s modulmi „front end) 1 
Rozhranie 
usmerňovača Digitálne, CAN-štandard 

Počet usmerňovačov Max. 128 
Digitálny vstup 4 až 128 
Výstupné relé 6 až 99 
Teplota 2 až 98 
Napätie, prúd Max. 99 
Displej Jeden integrovaný displej, max. 2 moduly užívateľského rozhrania 
Lokálny dohľad LAN / Webový prehliadač 
Diaľkový dohľad LAN / Modem / Webový prehliadač 
Diaľkové alarmy Bezpot. kontakty / SNMP 
Jazyky Anglický + 2 na stiahnutie 
Prístup správcu siete Až 4 úrovne 
SNMP manažment Štandardný SNMP man. 
Všeobecne 
Rozsah napätia 18 až 75 VDC 
Maximálny prúd 2.0 ADC 
Ochrana na vstupe/ 
vstupný spínač Vnútorná poistka 2A / nie 

Rozmery (v x š x h) 40,0 x 83,5 x 190 mm / 1,59 x 3,29 x 7,48 in 
Bezpečnosť EN 60950, trieda I; UL 60950; CAN/CSA – C22,2 
EMI EN 55 022, trieda B; v súlade s ETSI EN 300386-2 
Chladenie Prirodzené 
Prevádzková teplota 0 až + 65°C /  

+ 32 až + 140°F 
Relatívna vlhkosť 95% max. bez kondenzu 
 

1 Počet a typ vstupov / výstupov na centrálnej jednotke závisí od verzie PSC 3 
 

Spoločnosť A2B, s.r.o. si vyhradzuje právo zmeny uvedených údajov bez predchádzajúceho upozornenia. (V072013) 

A2B, s.r.o., Horská 1, SK – 010 03 Žilina – Považský Chlmec  2 / 2 
: +421 41 5000 490, : +421 41 5252 114, : a2b@a2b.sk, : www.a2b.sk 

mailto:a2b@a2b.sk
http://www.a2b.sk/

